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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 علميايعد مركز علوم البحار صرحاً   

وطنياً متميزاً، يساهم في خدمة العديد من 

أهداف جامعة البصرة  مساهمة مباشرة 

وفاعلة، فمن الناحية األكاديمية يعد  مركزنا 

تدريبية متكاملة مجّهزة  تعليمية وحدة

بأحدث الوسائل العلمية في أقسامه الستة، 

الكليات االخرى للتعلم على يد أفضل حيث قام المركز بتوفير فرصة مثالية لطالب كلية علوم البحار وطلبة 

،  األساتذة وأكثرهم خبرة، وهذا يمّكن الطلبة بعد التخّرج من أداء عملهم بنجاح وفاعلية في العديد من المجاالت

الداخلية  والتطوير في مجال تربية  هيتركز الهدف الرئيسي للمركز على برامج البحوث البيئية البحرية و الميا

واحدًا من القامات العلمية   مركز علوم البحار  عديالمالئمة لالستزراع وتقديم البرامج التدريبية  ، األحياء المائية

والذي يعنى بدراسة الموارد المائية والمساهمة في اقتراح الحلول المالئمة لحسن اداراتها واستدامتها 

ونقل الخبرات عن طريق األبحاث عليها ،كما يساهم أيضا بصورة مباشرة في اكتساب المعارف    والحفاظ

أخرى في    العلمية والمشاريع المميزة ذات البعد االستراتيجي في االستكشاف واإلدارة من ناحية ومن ناحية

يتولى   المتخصصة واالستشارات العلمية من أجل توعية وتنمية وخدمة المجتمع. البرامج التدريبية   اعداد

لبحث العلمي عن طريق تقديم التسهيالت الالزمة ألعضاء هيئة التدريس المركز بتهيئة البيئة المناسبة ل

و يعتبر المركز رائدا في مجال بحوث علوم والباحثين إلجراء الدراسات العلميــــة داخل المركز وخارجه. 

)بما في  البيئة البحرية و المياه العذبة ويستفيد من أحدث الموارد للقيام ببحوث متميزة في مجال  علوم البحار

يصدر المركز  مجلتين  لكل منهما هيئة  . ذلك علوم المحيطات الفيزيائية والكيميائية، وعلم األحياء البحرية(

 تحرير علمية مستقلــــة تتابع تحكيم البحوث المقدمة إليها وقبـــول ما يستحق منها للنشر ومتابعة إصدارها دوريًا

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...    وفي مجال الدراسات العليا
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 -: مقدمةال
عام  في العربي الخليج منطقة في العراقية البحرية البيئة بدراسة متخصص معهد إنشاء فكرة بدأت      

 الدكتور قام ،1974 عام في ةالبصر جامعة الى اليونسكو منظمة قبل من ألمقدمه لألبحاث تبعا  1971

 مركز متخصص إنشاء امكانية ومناقشة البصرة بزيارة اليونسكو منظمة في البحار علوم قسم من ستيفنسون

 من مجموعة بين الفكرة نفس حول يدور النقاش كان ذاته وبالوقت .المنطقة في البحار بعلوم

 .البصرة جامعة /العلوم كلية في الحياة علوم قسم في الباحثين

 في الملحة والحاجة االمكانات توفر إن

 وحدة تأسيس الى دفعت البصرة جامعة

 بعلوم المتخصصة لألبحاث مستقلة

 علوم مركز( أسم عليها أطلق البحار

 تأسيس تم االساس هذا وعلى (البحار

 1981 عام رسمية بصورة المركز

 بعلوم المتخصصة الوطنية الجهة ليصبح

 عموم وفي البصرة جامعة ضمن البحار

 أكبر من واحدا المركز أصبح هذا يومنا وفي .العراق

 .المنطقة في المتخصصة المراكز

 المشورة تقديم التطبيقي العلمي البحث عن فضال وتطبيقية بحثية بمهام البحار علوم مركز ويضطلع

 التعرف الغراض الصرف العلمي البحث الى باالضافة الخاص والقطاع الدولة لمؤسسات والفنية العلمية

 تنمية مع يتالئم بما نسبية بقدرات النهوض الى يسعى كما المائية، والمسطحات البحرية البيئة على

 .العلمي البحث احتياجات ليلبي للمركز البشرية الموارد وتطوير البشرية الطاقات

 خططه نضجت وقد عاما 40 تجاوزت التي العلمية مسيرته طوال للمركز العلمي البحث منهج تطور وقد

 للمنطقة والبيئية االقتصادية النشاطات مجال في خاصة الشاملة الوطنية للتنمية تجابةأس أكثر لتكون العلمية

 الدولة في المستويات اعلى على العلمية المشورة بأعطاء يسهم وبات العراقية، الساحلية والمياه الجنوبية

 البحثية المراكز تسلسل في االولى المرتبة يحتل وجعله بقدراته العالية الثقة عزز مما البيئية، المجاالت في

 .العلمي وكادره العراق في بحثي مركز كافضل االول للعام
 -:رؤية ال

الريادة والتميز في نشر البحوث العلمية الرصينة في الدراسات البيئية يسعى مركز علوم البحار الى       
مجال من الناحية الكيميائية والفيزيائية وتلوث المياه والبيئة المائية وعلوم األسماك والبيئة المائية و البحرية 

وتنمية وحماية الموارد و دراسة التطور االحيائي والتنوع الحيوي  الفيزياء البحرية والتغيرات المناخية
العرب والبحر المتوسط وخليج عمان والبحر  الطبيعية المهمة في المياه اإلقليمية العراقية وشط العرب وبحر

األحمر متمثلة بالتنوع االحيائي واستثمارها بالشكل األمثل، واجراء دراسات الرسوبيات البحرية وتكوين 
الجزر وتعرية السواحل والعمليات الترسيبية في حوض وادي الرافدين، واجراء دراسات األثر البيئي 

شخيص المشاكل البيئية واالقتصادية وإيجاد أفضل الحلول العلمية عبر للمشاريع المقامة في المنطقة وت
تطوير كما يسعى الى تطوير العلوم واالرتقاء بجوانبها التطبيقية بما يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية .

 ومواكبة التطور العلمي مهارات منتسبيها من خالل رفع مستواهم العلمي وخبراتهم الحقلية والعلمية
 والتكنولوجي وبمتطلبات المعايير األكاديمية ليحتل مكانا منافسا محليا وإقليمياً.

 -:رسالة ال
لألبحاث العلمية تعزيز الجودة في المخرجات ترصين وعلى  بكوادره البحثيةيعمل مركز علوم البحار      

واختالفاتها الفصلية دراسة مكونات وعناصر البيئية الكيمياوية البيئية من خالل  في مختلف مجاالت
والثروة  مجاالت االحياء المائيةوالسنوية ودراسة الملوثات العضوية والالعضوية وتأثيراتها على البيئة و

السمكية وتعظيم موارد الدولة وبيان الصورة الواقعية لبيئتنا البحرية من أجل المحافظة عليها واالستفادة 
سية والتطبيقية و االرتقاء بالعمل لكسب ثقة المؤسسات والهيئات منها من خالل اجراء البحوث العلمية االسا
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الوطنية واالقليمية والدولية المهتمة باألبحاث والدراسات في مجال علوم البحار  فضال عن نشر الوعي 
كما ويعمل مركز علوم البحار  .البيئي في مجال البيئة البحرية وسبل المحافظة على الثروات المائية البحرية

خلق جيل جديد من الباحثين على مستوى عال من الخلفية العلمية من خالل زج الكادر الفني في ى عل
مشاريع المركز ومساعدتهم على اتمام دراستهم العليا في االقسام العلمية المناظرة في الجامعة وتطوير 

 امكانياتهم العلمية والفنية.
تكنولوجيا و مديرية الطاقة الذرية العراقيةوالوكالة مركز علوم البحار معتمد من قبل وزارة العلوم وال

الدولية للطاقة الذرية في إجراء مشاريع المراقبة البيئية   للتلوث اإلشعاعي البحري ولظواهر التغيرات 
 المناخية العالمية ومنها ظاهرة تحمض المحيطات. 

اسيا في مجال برنامج عقد  لدول غرب -كما ان  مركز علوم البحار معتمد دوليا من قبل اليونسكو 
( لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة ، وهو احد اعضاء مجلس إدارة 2030-2021األمم المتحدة )

لدول غرب اسيا ممثال عن العراق... باإلضافة الى ان  مركز علوم البحار معتمد دوليا  -اليونسكو االقليمية 
بعة لدول ) بريطانيا،   بلحيكا، ماليزيا ، أيرلندا، أوكرانيا، الهند ، كواحد من سبعة معاهد بحرية في العالم تا

العراق( ضمن المجموعة التوجيهية المكلفة بالتقييم العلمي للتقارير العلمية البحرية المتعلقة بنشر البيانات 
لحكومية لعلوم التابع للجنة الدولية ا IODEالبحرية في مركز تبادل المعلومات والبيانات البحرية الدولية 

 .....UNESCO - IOCفي اليونسكو  -المحيطات 
 

 -:هداف األ

التأكيد على اعتماد معايير الجودة في اجراء األبحاث في مختلف التخصصات في علوم البيئة وعلوم       
في البحار والمحيطات ومواكبة التطور العلمي العالمي في كل المجاالت العلمية لدعم دخول جامعة البصرة 

 التصنيفات العالمية.

 االبحاث واالفكار ودعم توفير مستلزمات البحث العلمي للباحثين في المركز ومتطلبات المختبرات العلمية
 العلمية المتميزة بين منتسبي المركز.

 .تطوير البنى التحتية للمركز 

  .تعظيم موارد المركز المالية لتعزيز مفهوم المركز والجامعة المنتجة 

 في تقديم ابحاث التنمية المستدامة لتعزيز التنمية المستدامة في العراق. المشاركة 

 استحداث الوحدات العلمية وفقا لحاجة المجتمع والتي ترفد ابحاث المركز علميا 

  .دعم االرتقاء العلمي للتدريسيين والطلبة في مختلف المجاالت البحثية 

 والتنوع الحيوي بالدراسات الحديثة. رفد المجتمع والمؤسسات العلمية المتخصصة بالبيئة 

  جمع وتنسيق المعلومات والبيانات والمراجع ومختلف الوثائق الالزمة لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي
 .في مجال اختصاصات المركز

  التعاون مع األقسام العلمية لمركز علوم البحار وكليات ومراكز الجامعة ومؤسسات البحث ودوائر الدولة
تلفة والمؤسسات البحثية العالمية ذات العالقة بنشاطات المركز بما يضمن االستفادة القصوى من المخ

 .موارد المركز البشرية والمادية

  تقديم االستشارات العلمية في مجاالت اختصاص التدريسيين في المركز إلى دوائر الدولة والقطاع الخاص
 .والجهات ذات العالقة

  الثقافية والعلمية مع الجهات واألقسام ذات االختصاص المشابه بما في ذلك عقد إقامة وتطوير العالقات
االتفاقيات العلمية وتبادل الخبرات بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة وتبادل 

 .المعلومات والخبرات
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 تدريبية والتأكيد على مشاركة تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والدورات ال
الباحثين في المؤتمرات والندوات التي يقيمها مركز علوم البحار والكليات والمراكز العلمية داخل البلد 

 .وخارجة

 إعداد وتدريب الكادر الالزم من الباحثين ومساعديهم والسعي الدائم لتطوير خبراتهم ومعارفهم. 

 والمجالت العلمية المشاركة في إصدار التقارير والنشرات. 

  المشاركة في خدمة المجتمع وتنميته من خالل التفاعل المباشر والمستمر مع مؤسساته االقتصادية والثقافية
وتقديم المشورة العلمية والفنية لهذه المؤسسات، بما يؤدى إلى استفادة المجتمع من الطاقات واإلمكانيات 

 المتوفرة في المركز.

  تقديم برامج التدريب الصيفي لطلبة الدراسات االولية في كليات علوم البحار والعلوم والهندسة وغيرها
 كجزء من التقويم العلمي للطلبة بما يواكب برامج التنمية المستدامة وحاجة سوق العمل وخدمة المجتمع. 

 عكس دقة وجودة انتاج البحث التأكيد على النزاهة والقيم االخالقية للوصول الى أفضل انجاز علمي ي
 العلمي.

  .اعتماد االصالة واالعراف لتأكيد اصالة القسم والجامعة في تحقيق اهدافها 

  .تبني القيم االجتماعية وتعزيز الروح الوطنية بين االفراد 

 
 -: االتصال معلومات

 البريد األلكتروني سم المسؤولأ جهة األتصال ت
 Director@uobasrah.edu.iq النبي ناصرنوري عبد . د.أ المدير العام 1
 abdulhassain.abdulah@uobasrah.edu.iq  عبدالحسين جعفر.د.م.أ معاون المدبر العام 2
شعبة المعلومات  3

 البحرية والتوثيق
 Sadiq.abdullah@uobasrah.edu.iq ادق سالم عبد هللاص . أ

مجلة وادي الرافدين  4
 لعلوم البحار

 Mjms@uobasrah.edu.iq حنتوشعباس عادل . د.أ

 العراقية المجلة 5

 المائي لالستزراع
 arafat.ahmed@uobasrah.edu.iq   عرفات رجب أحمد.د.م.أ

 االلكتروني الموقع 6

 للمركز
 Websit-msc@uobasrah.edu.iq أمين مجبل  دمهندس محم.م

 
 

 
 العراق / البصره محافظة/ البصره جامعة في البحار علوم مركز موقع

300
 33" 470

 3 طول  خط "44 41 العرض خط 



 
 2202مركز علوم البحار   دليل

 

7 

 

 
 البصرة جامعة داخل البحار علوم لمركز الجغرافي الموقع
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 المدير العام

 االقسام العلمية

قسم االحياء 
 البحرية

قسم 
الرسوبيات 

 البحرية

 قسم الفقريات

االحيائي قسم التطور 
لشط العرب وشمال 

 الخليج العربي

 قسم الكيمياء البحرية

 وحدة رصد تلوث الهواء

 االدارة

 القانونية

وحدة 
 االحصاء

 وحدة التقاعد

المدير  معاون
 العام

 السكرتارية

 مكتب المعاون

شعبة الشؤون 
 الفنية والبحرية

شعبة 
المعلومات 
البحرية 
 والتوثيق

شعبة ضمان 
 الجوده

وحدة بنك 
 المعلومات

المجالت 
 العلمية

مجلة وادي 
 الرافدين

المجلة العراقية 
لالستزراع 

 المائي

 محطة الفاو

محطة شط 
 العرب

 محطة حرير

 اللجنةالعلمية

وحدة الحد من 
مخاطر 
 الكوارث

وحدة العالقات 
 الدولية

المكتب 
 االستشاري

الدراسات 
 العليا

 المدير مكتب الحسابات

 لمركز علوم البحار يكل التنظيميله
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 مجلس ادارة المركز 
ومديرشةعبة  وعضوية معاون المدير العام ورؤساء األقسام العلميةة االمدير العام رئيسيتألف مجلس المركز: 

وممثةل التدريسةيين. وتحةدد مةدد  شةعبة الجةودة وضةمان االداء الجةامعيدير ومة المعلومات البحرية والتوثيق
 عضويتهم بقرار من مجلس الجامعة، على أن يكون أحد االعضاء أمينًا للمجلس.

 

 -: تنظيم المجلس

 المركز مرة كل شهر على األقل، وال يصح االجتماع إال بحضور ثلثي أعضائه.يجتمع مجلس  -1
الجانةب  تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح  -2

 الذي فيه الرئيس.

خمسة عشةر ( 15تعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من السيد رئيس الجامعة خالل ) -3
يومةاً مةن تةةاريو وصةولها إليةةه. وإذا اعتةرض عليهةةا أعادهةا إلةى مجلةةس المركةز مشةةفوعة بوجهةة نظةةره 
لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه 

يله أو إلغاؤه، وقراره في ذلةك في أول جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرار  أو تعد
 نهائي.

 -: مهام المجلس
 التوصية بإقرار الخطة اإلستراتيجية للمركز بما يتوافق مع الخطط اإلستراتيجية للجامعة.  -1

 إقرار إستراتيجية للبحث العلمي في المركز. -2

 بالمركز.  بيق الجودة واالعتماد األكاديمي إقرار الخطة العامة لتط -3

 أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم. تشكيل لجان دائمة -4

 تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام العلمية والعمل على نشرها. -5

 والموظفين. يةامالت وطلبات أعضاء هيئة التدريسالنظر في مع -6

 التوصية بإقرار الخطط االجازات الدراسية المقترحة من األقسام العلمية.  -7

 مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة من كتب أو معاوني رئيس الجامعة وإبداء الرأي.النظر فيما يحيله إليه  -8
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 سام العلميةاالق

 قسم الكيمياء و تلوث البيئة البحرية

 الرؤية:

الجوانب المختلفة لعلوم يسعى قسم الكيمياء وتلوث البيئة البحرية في مركز علوم إلى دراسة 
وما يتصل بها من علوم أخرى خاصة في منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر العربي  البحار

والبحر األحمر والمياه الداخلية المتأثرة بظاهرة المد والجزر واألهوار من النواحي الفيزيائية 
لتلوث، لموارد الطبيعية وحمايتها من ااوالكيميائية باإلضافة إلى إعداد دراسات وبحوث تتعلق بواقع 

الدراسات اإلستراتيجية في مجاالت البيئة  وتحقيق االستفادة المثلى لكل الثروات البحرية، بتطوير
ألهميتها للنفع العام وتقديم اآلراء والحلول والتوصيات في القضايا البيئية إلدارة الدولة فيما يخص 

 .اختصاصات القسم

 ة:سالالر

البحرية بكوادره البحثية دراسة مكونات وعناصر البيئية الكيمياوية يتولى قسم الكيمياء وتلوث البيئة 
 .واختالفاتها الفصلية والسنوية ودراسة الملوثات العضوية والالعضوية وتأثيراتها على البيئة

 :هدافاأل

 يهدف قسم الكيمياء وتلوث البيئة البحرية لتحقيق أهدافه بالوسائل اآلتية: 

 نات والمراجع ومختلف الوثائق الالزمة لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي جمع وتنسيق المعلومات والبيا
 .في مجال اختصاصات القسم

  التعاون مع األقسام العلمية لمركز علوم البحار وكليات ومراكز الجامعة ومؤسسات البحث ودوائر الدولة
ى من موارد القسم البشرية المختلفة والجهات ذات العالقة بنشاطات القسم بما يضمن االستفادة القصو

 .والمادية

  تقديم االستشارات العلمية في مجاالت اختصاص التدريسيين في القسم إلى دوائر الدولة والقطاع الخاص
 .والجهات ذات العالقة

  إقامة وتطوير العالقات الثقافية والعلمية مع الجهات واألقسام ذات االختصاص المشابه بما في ذلك عقد
لعلمية وتبادل الخبرات بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة وتبادل المعلومات االتفاقيات ا
 .والخبرات

  المشاركة الفعالة في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية
 .خل البلد وخارجةالتي يقيمها مركز علوم البحار والكليات والمراكز العلمية دا

 المشاركة في إصدار التقارير والنشرات والمجالت العلمية. 
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 لقسم الكيمياء وتلوث البيئة البحرية يكل التنظيمياله

 

 
 وتلوث البيئة البحرية في قسم الكيمياء تفاصيل كادر التدريسيين

التدريسي اسم ت اللقب  
 العلمي

االختصاص  الشهادة
 العام

الدقيقاالختصاص   المالحظات 

عبد الزهرة عبد الرسول   .1
 نعمة

وتربة نوعية مياه هيدرولوجي دكتوراه أستاذ رئيس لجنة الترقيات  
 المركزية

الكيمياء رئيس قسم  
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  تلوث بيئي نفطي علوم حياة دكتوراه أستاذ عباس عادل حنتوش  .2

استاذ  بلقيس سهيم عباس  .3
 مساعد

لوث مبيداتت علوم زراعية دكتوراه   

استاذ  ظفار ظاهر حبيب  .4
 مساعد

نفطيتلوث  علوم زراعية دكتوراه مسؤولة وحدة الدراسات  
 العليا

استاذ  مريم فوزي حميد  .5
 مساعد

تقانات حيوية /  علوم حياة دكتوراه
 طحالب

 مقرر القسم

استاذ  لمى جاسم محمد  .6
 مساعد

  كيمياء اغذية علوم زراعية ماجستير

أستاذ  زهير علي عبد النبي  .7
 مساعد

 –تحليلية كيمياء  كيمياء ماجستير
 العضوية 

 

CBRN وحدة مسؤول كيمياء تحليلية كيمياء دكتوراه مدرس بسام عاشور رشيد  .8 في  
 المركز

  سموم بيئية بيئة وتلوث دكتوراه مدرس زينب جودت موسى  .9

  طرائق تدريس كيمياء دكتوراه مدرس سيتا ارام كيورك  .10

تنسيب الى كلية التربية /  معالجة حيوية علوم حياة دكتوراه مدرس عدنان بدر غالب  .11
 القرنة

 تنسيب الى بك المعلومات سموم بيئية علوم حياة دكتوراه مدرس آمال موسى عيسى  .12

 طالب دكتوراه كيمياء تربة علوم زراعية ماجستير مدرس محسن عبد الرسول نعمه  .13

العضويةكيمياء  كيمياء ماجستير مدرس إيناس قاسم محمد  .14   

مدرس  احمد يوسف حمود  .15
 مساعد

  كيمياء تحليلية كيمياء ماجستير

مدرس  احمد مجيد زيدان خلف  .16
 مساعد

كيمياء  كيمياء ماجستير
 صناعية/مشتتات

 طالب دكتوراه

زهراء عبد الهادي   .17
 معتوق

مدرس 
 مساعد

علوم التربة  ماجستير
 والمياه

ومياه تلوث تربة   

مدرس  عبد الحسين عليعل خويدم  .18
 مساعد

طرق تحليل  كيمياء ماجستير
 المركبات

 

مدرس  مازن عبد الحسين بدن  .19
 مساعد

هندسة  ماجستير
 كيمياوية

  هندسة كيمياوية

مدرس  بثينة مهدي يونس  .20
 مساعد

 طالبة دكتوراه بيئة وتلوث علوم حياة ماجستير
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مدرس  محمد ذياب خليف  .21
 مساعد

دكتوراهطالب  كيمياء مغذيات كيمياء ماجستير  

مدرس  ميثاق إبراهيم عبود  .22
 مساعد

 طالبة دكتوراه هيدرولوجي كيمياء ماجستير

مدرس  رحاب سالم خزعل  .23
 مساعد

  تلوث بيئي علوم حياة ماجستير

مدرس  محاسن غفار هاشم  .24
 مساعد

 طالب دكتوراه تلوث بيئي علوم حياة ماجستير

مدرس  شيماء عواد  .25
 مساعد

  نانوتكنولوجي علوم حياة ماجستير

مدرس  رنا طارق شبلي   .26
 مساعد

  جيوكيمياء كيمياء ماجستير

مدرس  زينب فاضل جاسم   .27
 مساعد

مسؤول وحدة العالقات  وقاية نبات  علوم زراعية  ماجستير
 الدولية

 
البحرية توفر عدد من المختبرات التخصصية والتي يشرف وتلوث البيئة يتطلب العمل في قسم الكيمياء 

مكانيات متقدمة ويتوزع العمل في مختبرات القسم على إكفاء وبمساعدة باحثين بأعليها اساتذة متمرسين 

 النحو التالي:

  مختبرات القسم العلمية:

 مختبر التلوث البحري:

مباشرة أو غير مباشرة إلى البيئة  يعرف التلوث البحري على أنه إدخال مواد أو طاقة بطريقة
البحرية نتيجة لألنشطة البشرية المختلفة، والتي ينتج عنه تأثيرات ضارة على الكائنات والثروة البحرية 

فضال عن تغير خواص مياه البحر . الحية وصحة اإلنسان وإعاقة األنشطة البحرية المختلفة بما فيها الصيد
في األغراض مما يفقدها صالحيتها لألستخدام 

المختلفة. من اهم مصادر  تلوث البيئة البحرية 
تصريف مياه المجاري والصرف الصحي الى 

لقاء إو المياه الساحلية مباشرة بدون معالجة
ومخلفات عمليات  مخلفات السفن بشتى أنواعها

الحفر والتنقيب وأستخراج البترول من اآلبار 
 البحرية وكذلك حوادث ناقالت النفط والمواد

  الكيميائية األخرى.

تغطةةي الملوثةةات البحريةةة مةةدى واسةةع مةةن       
غيةةةةر العضةةةةوية وخاصةةةةة  المةةةةواد الكيمياويةةةةة
والهيةةةةدرو كربونةةةةات النفطيةةةةة  الفلةةةةزات الثقيلةةةةة

لةذا فةان المهةام الرئيسةية لمختبةر  المخلفةات ذات النشةاط االشةعاعي.، واألمالح المغذية والبتةرول ومشةتقاته
التلوث البحري تكمن في مراقبة جودة مياه البحر من خالل مراقبة مستويات المغذيات والملوثات العضوية 
والعناصر الكيمياوية وتقييم الخصائص الكيميائية واالحيائية والفيزيائيةة والترسةبات والمؤشةرات االحيائيةة 
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افة هذه الدراسات اسةتنادا الةى ادبيةات وتوجيهةات المنظمةة االقليميةة للكشف عن وجود الملوثات, وتجرى ك
  لحماية البيئة البحرية.

 

 

 المختبر كادر
 األختصاص األسم ت
 طحالب / حيوية تقانات حميد فوزي مريم .د.م.أ 1
 مشتتات / صناعية كيمياء زيدان مجيد أحمد .م.م 2
 تلوث بيئي رحاب سالم خزعلم.م.  3
 بيولوجيين رئيس معاون تعبان الكريم عبد إسراء 4

 

 :مختبر تحليل المياه

أسس المختبر بعةد تنةامي الحاجةة 
لمختبةةةر يتةةةولى القيةةةام بتحلةةةيالت الميةةةاه 
المختلفة والموضةحة أدنةاه خصوصةا بعةد 
حصول زيةادات مضةطردة فةي مسةتويات 

قةةام  تلةةوث الميةةاه والتغيةةر فةةي نوعياتهةةا.
المختبر منذ تأسيسه بالعديد مةن الفعاليةات 
العلمية وتقديم المشةورة للعديةد مةن دوائةر 
الدولةةة والقطاعةةات االقتصةةادية والخدميةةة 
المختلفةةةة. إضةةةافة الةةةى تسةةةخير إمكانياتةةةه 
للقيةةام بنشةةاطات البحةةث العلمةةي للبةةاحثين 

  وطلبة الدراسات العليا.
 

 المياه تحليل مختبر: المختبر أسم

 

  عبد الزهرة عبد الرسول نعمة: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 أستاذ :العلمية الدرجة

 وتربة مياه نوعية: التخصص

e-mail: alhello@ymail.com 

Mobile: 07808294546 

 البحري التلوث مختبر: المختبر أسم

 

 حنتوش عادل عباس: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه: الشهادة

 أستاذ: العلمية الدرجة

 نفطي بيئي تلوث: التخصص

e-mail: abbas.hantoush@upbasrah.edu.iq 

Mobile: 07803661282, 07729769099 

mailto:alhello@ymail.com
mailto:abbas.hantoush@upbasrah.edu.iq
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 :التلوث النفطيختبر م
المختبةةةر علةةةى يسةةةتند العمةةةل فةةةي هةةةذا 

جهةةزة متنوعةةة اهمهةةا: المطيافيةةة الضةةوئية أل
 Fluorescence مطيافيةةةةةةةة التفلةةةةةةةور

Spectrphotometry مبدأ وفق الذي يعمل 
قياسةةةات  النوعيةةةةة للالتفلةةةور التةةةي تسةةةةتخدم 

والكميةةةة. التحليةةةل الكمةةةي هةةةو السةةةائد حيةةةث 
يجةةةاد تراكيةةةز المةةةواد التةةةي لةةةديها يسةةةتخدم إل

مثل  المركبات  )اللصف( على التفلور ةالقدر
الهيروكربونيةةةةةةةة ذات الحلقةةةةةةةات البنزينيةةةةةةةة 
المتالصةةةةقة وبعةةةةض المعقةةةةدات للمركبةةةةات 

مثةةل  ةالعضةةوية التةةي تةةرتبط بالعناصةةر الثقيلةة
الزئبةةق واليورانيةةوم ومةةواد اخةةرى حيةةث معظةةم 

كل المواد العضوية ومشتقات النفط حاوية على مركبات اروماتية لها القدرة على التفلور وبذلك اسةتخدم بشة
بشكل واسع في المياه والرواسب والنباتات  ةاساسي للكشف عن التلوث بالمركبات الهيدروكربونية المنتشر

واألحيةةاء األخةةرى مثةةل األسةةماك والروبيةةان وغيرهةةا. اعتمةةدت نتةةائج الجهةةاز مةةن قبةةل جميةةع البةةاحثين مةةن 
يسةةتخدم لقيةةاس بعةةض وكةةذلك  ،مختلةةف جامعةةات العةةراق فةةي موضةةوع التلةةوث النفطةةي والدراسةةات البيئيةةة

المعقةدات والسةةبائك البوليمريةة وتةةم تطةوير طريقةةة لحسةاب تراكيةةز الزئبةق فةةي األنسةجة والمحاليةةل المائيةةة 
 .باالعتماد على تقنية التفلور

 يتصف  مطياف التفلور بالمواصفات التالية:

  : اسم الجهازFluorescence Spectrophotometer 

 :نوع الجهازShimadzu RF 540    ياباني المنشأ يتكون الجهاز من قطعتةين رئيسةتين الجةزء الرئيسةي
الذي يشتمل على المرايا وااللكترونيات ومصةدر الضةوء وحجةرة الخليةة للقيةاس المصةنعة مةن الكةوارتز 

 .مسجل البيانات ولوحة السيطرة سم.  1 وبطول مسار

 

 النفطي التلوث مختبر :المختبر أسم

 

 بلقيس سهيم عباس: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة
 أستاذ مساعد :العلمية الدرجة

 مبيدات تلوث: التخصص

e-mail: b.suhaem@gmail.com 

 كادر المختبر
 األختصاص األسم ت
 تربة كيمياء نعمة الرسول عبد محسن. م 1
 هيدرولوجي عبود إبراهيم ميثاق 2

 رئيس كيمياويين محسن خلف نادية 3
 كيمياويين رئيس معاون عليوي جعفر يسرى 4

 كيمياويين رئيس معاون رنا طارق شبلي 5
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Mobile: 0780159588 

 
 :.F.A.A مختبر االمتصاص الذري اللهبي

تسةةتند فكةةرة التحليةةل باالمتصةةاص الةةذري علةةى 
مستويات تقنية اثارة ذرات العناصر الكيمياوية الى 

طاقةةة عليةةا بعةةد امتصةةاص مقةةدار مالئةةم مةةن الطاقةةة 
حيث يقوم الجهاز بتسجيل هذه الطاقةة بهيئةة حزمةة 
امتصةةةاص رقمةةةي او بيةةةاني ليةةةتم بعةةةد ذلةةةك اجةةةراء 

 الحسابات المناسبة لتقدير تركيز هذه العناصر.
أن العمل الرئيسي لمختبر االمتصةاص الةذري 

كةةادميوم المثةةل اللهبةةي هةةو تقةةدير العناصةةر النةةزرة 
والكوبلةةةةةةت والكةةةةةةروم والخارصةةةةةةين والنحةةةةةةاس 
والرصاص والنيكل والحديةد والمنغنيةز فةي عينةات 
الميةةةاه والرواسةةةب والكائنةةةات الحيةةةة مةةةن اسةةةماك 

نواعهةةةةا واالحيةةةةاء أوروبيةةةةان وقواقةةةةع  والنباتةةةةات ب
النهريةةة والبحريةةة وكةةذلك تحليةةل عينةةات الةةدم وتقةةدير 

الدراسةات العليةا مةن  بةةوطلوالكليةات األخةرى كز علوم البحار لمنتسبي مروذلك  العناصرهذه محتواها من 
 فضالً عن مؤسسات الدولة المختلفة. داخل وخارج الجامعة

 
 

 اللهبي الذري األمتصاص مختبر المختبر: أسم

 

 رشيد عاشور المختبر: بسام مسؤول أسم

 دكتوراه الشهادة:

 مدرس العلمية: الدرجة

 تحليلية كيمياء: التخصص
e-mail: alabdulazizbassam@gmail.com 

Mobile: 07703939256 

 

 كادر المختبر
 األختصاص األسم ت
 كيمياء تحليلية م. إيناس قاسم محمد 1
 كيمياء تحليلية م.م. أحمد يوسف حمود 2
 كيمياويين رئيس معاون محمود شبيب حيدر 3

 

 والبيئات الرطبة: مختبر األهوار
مختص بإجراء القياسات والتحليالت التي تتعلق بالمياه البحرية والمصبات والمياه العذبة مختبر نوعي 

 العربي. الخليج وكذلك قياس التلوث البيئي للكتل والمسطحات المائية المدروسة سواء في شط العرب او
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يتوفر في المختبر جهاز كروماتوغرافيا 
 High Performanceالسائل عالي الكفاءة

Liquid chromatography (HPLC)  ،
 منيتكون  والذي أالمنشياباني   Shimadzuنوع
األساسية  الجهاز مكوناتيضم  اساسي جزء

 والمتمثلة بحاسبة وطابعة. للجهاز وملحقات
بدراسة الهيدروكاربونات النفطية  ىوالذي يعن

 وهي ملوثات من اصل نفطي.
ن فكرة العمل بجهاز كروماتوغراقيا السائل إ

الكفةةةةةةاءة تسةةةةةةتند علةةةةةةى تقنيةةةةةةة الفصةةةةةةل عةةةةةالي 
هةةو  (HPLC)او االستشةةراب و رافيةةاغبالكروماتو

رافيا العمودية وغالبا ما تستخدم في الكيمياء الحيوية والكيمياء التحليليةة لفصةل غشكل من أشكال الكروماتو
 Stationary)وتحديةةد وقيةةاس المركبةةات فةةي مخلةةوط واحةةد. تسةةتخدم عمةةود يحتةةوي علةةى المةةادة الثابتةةة 

Phase) ومضخة تحرك المادة المتنقلة المراد تحليلها (Mobile Phase)   وكاشف لتحديد زمن االحتباس
لكل مادة الذي يختلف من مادة ألخرى بسبب االختالف في الروابط البينية بين المادة المراد تحليلها والمةادة 

 والنةوعي الكمةيللتشةخيص  HPLC جهاز يستخدمف. الثابتة في العمود مما يؤخر ظهور المادة على الكاش
 نمةوذج لكةل حتجةازاإل زمةن حسةبالعينات وتحديةدها  فصل، إذ يتم رافيغالكروماتوبطريقة  وذلكللعينات 

 التشخيص. لغرضوباستعمال عينات قياسية  ضمن برنامج معينالعينة  في

 
 األهوار والبيئات الرطبة مختبر المختبر: أسم

 

 موسى جودت المختبر: زينب مسؤول أسم

 دكتوراه الشهادة:
 العلمية: مدرس الدرجة

 سموم بيئية: التخصص
e-mail: zainab.musa@uobasrah.edu.iq 

Mobile: 07735257161 

 

 كادر المختبر
 األختصاص األسم ت
 معالجة حيوية م.د. عدنان بدر غالب 1
 طرق تحليل مركبات م.م. عبد الحسين عليعل خويدم 2
 هندسة كيمياوية مازن عبدالحسين بدنم.م.  3
 تلوث بيئي م.م. محاسن غفار هاشم 4
 رئيس فيزياويين نعيمة سوادي عبد هللا 5

 
 :GCختبر كروماتوغرافيا الغاز م

يعد مختبر كروماتوغرافيا الغاز من المختبرات األساسية التكميلية في قسم الكيمياء البحريةة مةن حيةث 
تحلةيالت كميةة ونوعيةة للهيةدروكاربونات فةي الميةاه والرسةوبيات وكةذلك االنسةجة ما يقوم به المختبةر مةن 

 الحيوانية واالنسجة النباتية.
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تعتبةةةةر الكروماتوغرافيةةةةا مةةةةن التقنيةةةةات عاليةةةةة 
الكفةةاءة فةةي التحليةةل الكيميةةائي لمةةا تمتةةاز بةةه مةةن دقةةة 
وانتقائية في مختبرات مركز علوم البحةار وبالتحديةد 

البحريةة وتلةوث البيئةة كيمياء تبرات قسم الخضمن م
 ،يوجد مختبر بتقنيةة متطةورة لكروماتوغرافيةا الغةاز
يضم مختبر كروماتوغرافي الغاز عدد مةن االجهةزة 

عمدة شعرية أالمتخصصة في هذا المجال والمزودة ب
 عالية الكفاءة.

يضطلع القةائمون فةي المختبةر بكافةة التحلةيالت 
صةً المركبات المتعلقة بقياس الملوثات العضوية وخا

 فاتيةةةةةةةةةيالهيدروكاربونيةةةةةةةةة النفطيةةةةةةةةة بنوعيهةةةةةةةةا االل
واالروماتية المتعددة الحلقات فظالً عن قياس الفينوالت واالحماض الدهنيةة وغيرهةا فةي الميةاه والرواسةب 

بةالتحليالت أيضةاً  يساهم هذا المختبر . واالحياء المتواجدة والقاطنة في مياهنا الداخلية والساحلية واالقليمية
ثةةر البيئةةي للملوثةةات لصةةالح دوائةةر الدولةةة والشةةركات االجنبيةةة والقطةةاع الخةةاص بدراسةةات األ الخاصةةة

مةةن قبةةل التلةةوث النفطةةي لمكوناتهةةا  ةيقةةوم بتحليةةل العينةةات المستخلصةة إذال ًعةةن طلبةةة الدراسةةات العليةةا ضةةف
ب تراكيةز الهيةدروكاربونات األصلية بغيةة الوصةول وتحديةد مسةتويات التلةوث فةي البيئةة عةن طريةق حسةا

( والتي تكون في االعةم االغلةب ذات تةأثيرات خطةرة علةى صةحة الكائنةات الحيةة PAHsمتعددة الحلقات )
نجةةاز عةةدد مةةن التحاليةةل لطلبةةة إ(. وكةةذلك يقةةوم المختبةةر بAliphaticوكةةذلك الهيةةدروكابونات المشةةبعة )

 الدراسات العليا من الدكتوراه والماجستير.
 

 (GC) الغاز كروماتوغرافيار مختب ر:المختب أسم

 

 المختبر: لمى جاسم محمد مسؤول أسم

 ماجستير الشهادة:
 العلمية: استاذ مساعد الدرجة

 كيمياء أغذية: التخصص

e-mail: luma.alanber@gmail.com 

Mobile: 07801416495 

 

 كادر المختبر
 األختصاص األسم ت
 كمياويين اقدمرئيس  هدير علي حسين 1
 رئيس كمياويين اقدم فاطمة طارش خربوش 2

 

 :مختبر عراقيات للعلوم

يهدف الذي كان في قسم الكيمياء البيئية البحرية في مركز علوم البحار و 2013افتتح المختبر عام 
 لى:إ
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  توفير االمكانيات المختبرية لتدريسيي
القسم وباحثيه لتنفيذ بحوث ومشاريع 

 .للمركز الخطة العلمية

  النهوض بالواقع العلمي للباحثين في
مركز علوم البحار وذلك بتوفير 

جراء البحوث االمكانيات المختبرية إل
العلمية وخاصة المشاريع التعاقدية منها 
والتعاون العلمي مع المؤسسات 
 .والشركات الحكومية والقطاع الخاص

المساهمة بقياس العينات فضالً عن 
-UVالضوئي  المطيافباستخدام جهاز 

Spectrophotometer  لطلبة الدراسات
 وباحثي المركز.

تتمثل النشاطات المتميزة للمختبر بالتعاون العلمي مع مديرية زراعة البصرة حيت تم التعاقد مع 
 ، هما:وزارة الزراعة على اجراء مشروعين بحثيين ولمدة سنتين

 يزيائية والكيميائية لمياه شط العرب تأثير ادارة اقفاص االسماك على بعض الصفات الف -

 ثيرأدراسة ظاهرة تدهور انتاجية محصول الحنطة في مناطق االهوار في جنوب العراق نتيجة ت -
 شركة مصافي الجنوب لمدة اربع سنوات لتنفيذ المشروعين:

 دراسة لتحديد درجة تلوث الهواء في المناطق المحيطة بالمصفى. -

 ى.ضي الملوثة المحيطة بالمصفدراسة امكانية استصالح االرا -

 

 
 عراقيات للعلومر المختب المختبر: أسم

 

 المختبر: زهير علي عبد النبي مسؤول أسم

 ماجستير الشهادة:
 العلمية: أستاذ مساعد الدرجة

 كيمياء فيزياوية: التخصص
e-mail: zuhir38@yahoo.com 

Mobile: 07703112882  

 
 

 كادر المختبر
 األختصاص األسم ت
 تلوث نفطي أ.م.د. ظفار ظاهر حبيب 1
 تلوث تربة ومياه م.م. زهراء عبد الهادي معتوق 2
 بيئة وتلوث م.م. بثينة مهدي يونس 3
 معاون رئيس كيمياويين حسين حسن خلف 4
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 مختبر المغذيات:

يهةةدف عمةةل المختبةةر الةةى تحديةةد تركيةةز 
العمةل االمالح المغذية في الميةاه ويشةمل 

كةةةل مةةةن النتةةةروجين بأشةةةكاله المختلفةةةة 
( والنتريةةةةةت TNكةةةةةالنتروجين الكلةةةةةي )

(NO2( والنترات )NO2 وكذلك تركيز )
( TP) الفسةةةفور متمثلةةةة بالفسةةةفور الكلةةةي
( PO4والفسةةفور الفعةةال أورثوفوسةةفيت )

ك بتقةةةةدير تراكيةةةةز  ويقةةةةوم المختبةةةةر ايضةةةةا
 ( الذائبة في المياه.SiO3) السليكا

بعمل هذه القياسات في يقوم المختبر 
ميةةاه شةةط العةةرب وخةةور الزبيةةر وخةةور 
عبةةةدهللا والميةةةاه االقليميةةةة العراقيةةةة بشةةةكل 

)أ( وظاهرة  دوري ويهتم كذلك بربط هذه العوامل مع بقية المتغيرات والظواهر البيئية مثل تركيز كلورفيل
علةى توزيةع وانتشةار ووفةرة اإلثراء الغذائي وينصةب دور المختبةر ايضةاً فةي دور المغةذيات فةي السةيطرة 

وتنوع الهائمات النباتية في مياه العراق الجنوبية  كما يقوم المختبر بأجراء التحاليةل لطلبةة الدراسةات العليةا 
والباحثين من داخل الجامعة وخارجها والشركات ذات العالقةة ويجةري المختبةر الةدورات التدريبيةة لتأهيةل 

)المةةوان ( والزراعةةة والعلةةوم  ت ذات العالقةةة كةةوزارة البيئةةة والنقةةلالعةةاملين فةةي مجةةال البيئةةة فةةي الةةوزارا
 لوجيا.ووالتكن
 
 

 
 المغذيات  مختبر المختبر: أسم

 

 المختبر: محمد ذياب خليف مسؤول أسم

 ماجستير الشهادة:
 العلمية: مدرس مساعد الدرجة

 كيمياء مغذيات: التخصص
e-mail: mthyab.backup2@gmail.com 

Mobile: 07700302199 

 

 كادر المختبر
 األختصاص األسم ت
 سموم بيئية م.د. آمال موسى عيسى 1
 بيولوجي اقدم انوار عبد الكريم جمعة 2
 رئيس أبحاثمعاون  شيماء عواد بجاي 3

http://faculty.uobasrah.edu.iq/faculty/mthyab.backup2@gmail.com
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 قسم الفقريات البحرية:

 رؤية القسم
الريادة والتميز في نشر البحوث العلمية الرصينة في علوم األسماك والبيئة المائية لمواكبة التطور       

 العلمي والتكنولوجي وبمتطلبات المعايير األكاديمية ليحتل مكانا منافسا محليا وإقليمياً.

 الرسالة
يسعى القسم الى تعزيز الجودة في مخرجات البحث العلمي في مجال الثروة السمكية والبيئية المائية،       

 وبمنظومة بحوث رصينة واالسهام في التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي لصالح المجتمع والبيئة.

 األهداف
 يهدف القسم الى تحقيق اهداف المركز والجامعة في خدمة المجتمع وذلك من خالل التالي:      

 القيام بالدراسات واألبحاث العلمية المتخصصة في علوم األسماك والبيئة لمائية. -أ
للمساهمة تحقيق االكتفاء الذاتي من الخبراء والمؤهلين المحليين في مجال علوم األسماك والبيئة المائية  -ب

 في الحفاظ على الثروة السمكية والبيئة المائية.
 .تطوير البرامج البحثية والدراسات بما يخدم الحفاظ على الثروات المائية وموائلها -ج
  .المساهمة في الحفاظ على الموروث الطبعي والموارد البيئة والحياة  الفطرية وصيانتها -د
ذات األهمية  الوطنية في مجال الثروة السمكية والبيئة المائية  المساهمة في تشخيص وتحديد المشاكل -ه

 .ووضع الحلول المناسبة لها
إيجاد عالقة وطيدة بين مركز علوم البحار والمجتمع المحلي والسعي إلى تحقيق وعي بيئي اجتماعي  -و

 .متين
 تها.تعزيز الموارد المالية للمركز باإلسهام في تطوير مزارع األسماك وانتاجي -ز
 دراسة وسائل الصيد المختلفة وتنظيم مصائد الثروة السمكية وطرق تنميتها والمحافظة عليها. -ح
تنظيم الندوات والورش العلمية والمشاركة في المؤتمرات وإعداد الدراسات والبحوث التي تعمل على  -ي

 تقدم وخدمه المجتمع. 
سماك وقشريات ورخويات وغيرها، من حيث األقلمة تنمية وتطوير وسائل استزراع األحياء المائية منأ -ك

والتربية والتفريو ووسائل الرعاية في المراحل المختلفة للحياة وطرق التغذية صناعيا، وكذلك عالج 
 األمراض التي تنتشر في المزارع السمكية. 

 والرواسب .  دراسة الملوثات وآثارها على األحياء المائية النباتية منها والحيوانية , والمياه -م
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 تفاصيل الكادر التدريسي في قسم الفقريات البحرية
 مالحظات االختصاصالدقيق االختصاصالعام الشهادة اللقبالعلمي االسم ت

 علوم بحرية دكتوراه أستاذ نوري عبد النبي ناصر 1
علوم بحرية، بيئة 

 اسماك

المدير 
 العام

 حياة علوم دكتوراه استاذ  عامر عبد هللا جابر 2
علوم حياة، تربية 

 وتكثير
 

 علوم حياة دكتوراه استاذ كاظم حسن يونس 3
علوم حياة، بيئة 

 اسماك
 

  علوم حياة علوم حياة دكتوراه استاذ هند مهدي جار هللا 4
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 مالحظات االختصاصالدقيق االختصاصالعام الشهادة اللقبالعلمي االسم ت

 دكتوراه استاذ  فالح معروف مطلك 5
اسماك وثروة 

 بحرية

حياتية وتقييم 
 مخزون االسماك

رئيس 
 القسم

 دكتوراه أستاذ  طاهر يسرعبد الكريم  6
اسماك وثروة 

 بحرية
  فسلجة اسماك

  علوم حياة علوم حياة ماجستير استاذ  ماجد عبد العزيز بناي 7

 ماجستير استاذ  قصي حامد عبد القادر 8
اسماك وثروة 

 بحرية

تكنولوجيا وتغذية 
 اسماك

 

 دكتوراه استاذ مساعد عباس جاسم تومان 9
اسماك وثروة 

 بحرية
  تصنيف االسماك

 علوم حياة دكتوراه استاذ مساعد مصطفى سامي فداغ 10
علوم حياة، بيئة 

 جزيئي

مقرر 
 القسم

 علوم الحياة دكتوراه استاذ مساعد محمد عبد الرضا جاسم 11
علوم الحياة، بيئة 

 وتلوث
 

 دكتوراه استاذ مساعد احمد جاسب جبار 12
اسماك وثروة 

 بحرية
  بيئة اسماك

 دكتوراه استاذ مساعد عبدالحسين جعفرعبدهللا 13
اسماك وثروة 

 بحرية

بيئة وحياتية 
 االسماك

 

 دكتوراه استاذ مساعد غسان عدنان كامل 14
اسماك وثروة 

 بحرية
  وتلوث بيئة

 دكتوراه استاذ مساعد فالح موسى جاسم 15
اسماك وثروة 

 بحرية

اسماك وثروة 
 بحرية

 

 ماجستير مساعداستاذ  احمد شهاب حمد 16
اسماك وثروة 

 بحرية

تكنولوجيا وتغذية 
 اسماك

 

 ماجستير استاذ مساعد خالد وليم مايكل 17
اسماك وثروة 

 بحرية

تغذية وتربية 
 اسماك

 

 علوم االغذية علوم االغذية ماجستير مدرس عمار ياسر جاسم 18
بعثة 
 دكتوراه

 االغذيةعلوم  علوم االغذية ماجستير مدرس أمير عباس محمد 19
طالب 
 دكتوراه

 زمالة تقنيات حياتية علوم حياة ماجستير مدرس ربيحه منخي جبر 20

 ماجستير مدرس عدي محمد حسن 21
اسماك وثروة 

 بحرية

تقييم مخزون 
 االسماك

 

 ماجستير مدرس  علي طه ياسين 22
اسماك وثروة 

 بحرية
 تجمعات اسماك

طالب 
 دكتوراه

 ماجستير مساعدمدرس  فوزية شاكر حبيب 23
اسماك وثروة 

 بحرية
  حياتية اسماك

 ماجستير مدرس مساعد فوزي مصطفى حميد 24
اسماك وثروة 

 بحرية

استزراع اسماك 
 بحرية

 

 ماجستير مدرس مساعد خلود عبد علي 25
اسماك وثروة 

 بحرية
 حياتية اسماك

طالبة 
 دكتوراه

 ماجستير مدرس مساعد انتصار كامل حميد 26
 اسماك وثروة
 بحرية

  تجمعات اسماك

 ماجستير مدرس مساعد ميادة حسن احمد 27
اسماك وثروة 

 بحرية
 بيئة اسماك

طالبة 
 دكتوراه

 ماجستير مدرس مساعد ليلى عبود عوفي 28
اسماك وثروة 

 بحرية
  حياتية اسماك
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 مالحظات االختصاصالدقيق االختصاصالعام الشهادة اللقبالعلمي االسم ت

 ماجستير مدرس مساعد مجيد شناوة  سفيح 29
اسماك وثروة 

 بحرية
 تقنيات حياتية

طالب 
 دكتوراه

 ماجستير مدرس مساعد  شيماء عبد الكريم جابر 30
اسماك وثروة 

 بحرية
  تقانات حياتية

 ماجستير مدرس مساعد  علي وفيق علي 31
اسماك وثروة 

 بحرية
  بيئة وتلوث

 ماجستير مدرس مساعد  اسراء عادل فاضل 32
اسماك وثروة 

 بحرية
  

 

 مختبرات القسم العلمية:
 المخزونمختبر المصايد وتقييم 

يهدف توثيق إحصائيات األسماك البحرية المنزلة في الفاو ومتابعة التغيرات السنوية في  
كمياتها.وتقييم المخزون السمكي في المياه الداخلية )األنهار 
واألهوار والمصبات( والبحرية )خور الزبير وخورعبدهللا 

مصايد والمياه البحرية العراقية( لألنواع التي تشكل جزءا من 
األسماك العراقية. وأعداد الدراسات باألنواع المهاجرة والتي تعد 
رصيدا مشتركا مع المعايير اإلقليمية في البلدان المجاورة مثل 
الصبور والزبيدي. وأثر العوامل األقيوغرافية على المصايد 
العراقية في شمال غرب الخليج العربي. التنوع الحياتي 

 ياه الداخلية والمياه اإلقليمية العراقية.للمجموعة السمكية في الم
 

 

 

 

 

 األختصاص األسم ت

 بيئة اسماك أ.د. كاظم حسن يونس 1

 بيئة أسماك أ.م.د. أحمد جاسب جبار  2

 تقييم المخزون السمكي م.م. عدي محمد حسن 3

 تجمعات أسماك م.م. علي طه ياسين 4

 مساعد باحث تغريد جواد عبد الرسول 5

  المصايد وتقييم المخزونمختبر :المختبر أسم
 

 فالح معروف مطلك: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 استاذ : العلمية الدرجة

 حياتية وتقييم المخزون السمكي:  التخصصي

 falah.mutlak@uobasrah.edu.iq  :األلكترونيي  البريد

  07802814579 : النقال رقم
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 مختبر البيئـة والهائمات السمكية.

يهةةةةدف أجةةةةراء التجةةةةارب المختبريةةةةة الخاصةةةةة بتةةةةأثير  
العوامةةةل البيئيةةةة علةةةى نمةةةو وبقةةةاء يرقةةةات ويافعةةةات األسةةةماك. 
ودراسةةةة بيئةةةة تجمعةةةات يرقةةةات األسةةةماك فةةةي الميةةةاه الداخليةةةة 
والبحريةةةةة العراقيةةةةة. والتقيةةةةيم الحيةةةةاتي لبيئةةةةة الميةةةةاه الداخليةةةةة 

  والبحرية العراقية.

 

 

 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 بيئة وتلوث أ.د. نوري عبد النبي ناصر 1

 تلوث بيئي أ.م.د. محمد عبد الرضا جاسم 2

 بيئة وتلوث م.م. ميادة حسين أحمد 3

 مساعد باحث أسراء كنفذ وناس 4

 

 مختبر األمراض والطفيليات
يهدف الى دراسة الطفيليات في اسماك المياه العذبة والمالحة.  

ودراسة طفيليات بعض الفقريات غير األسماك كالطيور. ودراسة األمراض 
في المفاقس ومزارع األسماك. الدراسات النسيجية المرضية. أستخدام 

 الطفيليات كمؤشرات بيئية للتلوث. 

 مختبر البيئة والهائمات السمكية :المختبر أسم

 

 أ.م.د. محمد عبد الرضا جاسم: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 استاذ مساعد: العلمية الدرجة

 ثلوث بيئي:  التخصصي

 m_dogachi71@yahoo.com  :األلكترونيي  البريد

 07812300518 : النقال رقم

 مختبر األمراض والطفيليات  :المختبر أسم
 

 ماجد عبد العزيز بناي. أ: المختبر مسؤول أسم

 ماجستير :الشهادة

 استاذ : العلمية الدرجة

 أمراض وطفيليات أسماك:  التخصصي
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 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 بايولوجي أسماك عليم.م. خلود عبد  1

 علوم زراعية أسراء عادل 2
 

 مختبر الحياتية وتصنيف االسماك
يهدف الى متابعة الدورات الحياتية لمختلف أنواع األسماك  

العراقية. تدقيق التصنيف العلمي لألنواع. متابعة حياتية األسماك 
المسنخدمة للتكثير األصطناعي. متابعة األطوار اليرقية وحياتية 
األطوار األولى وأصبعيات األسماك المستزرعة. متابعة هجرة 
األسماك العراقية في المحافظة. متابعة مناطق التكاثر ومواسم 

  التكاثر لألنواع العراقية.

 

 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 بيئة وحياتية أسماك م.د. عبد الحسين جعفر عبد هللا 1

 تغذيو وتربية أسماك أ.م. خالد وليم مايكل 2

 تصنيف أسماك م.م. فوزية شاكر حبيب 3

 حياتية أسماك م.م. ليلى عبود عوفي 4

 بيئة أسماك م.م. أنتصار كامل حميد 5

 مختبر التحليالت الكيميائية
أجراء التحليالت الكيميائية للعالئق واألسماك. وتصنيع المركزات  

بالعالئق. البروتينية باستخدام طرق مختلفة. واجراء األختبارات الخاصة 

  وتصنيع منجات سمكية والتقييم الحسي لها.

 majidbannai65@gmail.com   :األلكترونيي  البريد

 07730855998 : النقال رقم

 حياتية وتصنيف أسماكمختبر  :المختبر أسم
 

 عباس جاسم تومان. د.م.أ: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 أستاذ مساعد: العلمية الدرجة

 تصنيف أسماك:  التخصصي

   abbasjsm71@yahoo.com  :األلكترونيي  البريد

 07705639526 : النقال رقم

 مختر التحليالت الكيمياوية :المختبر أسم
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 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 تكنولوجيا وتغذية أسماك أ.م.د. احمد شهاب 1

 تقانات حياتية م. أمير عباس محمد 2

 تقانات حياتية م.م. شيماء عبدالكريم جابر 3
 

 مختبر االمراض االنتقالية وصحة االهوار
األمراض الطفيلية من خالل معرفة شدة ونسب اإلصابة . ودراسة األمراض  يهدف الى دراسة وبائية 

االنتقالية بين اإلنسان والحيوان واإلحياء الفقرية المائية ودور كل منها في نقل 
اإلصابة. ودراسة التأثيرات المناعية والتغيرات الدموية التي تسببها اإلصابة 

يجية التي تتركها تلك الطفيليات  بالطفيليات. ودراسة التغيرات المرضية النس
على األعضاء المصابة لإلنسان والحيوان. وإصابة  األسماك والطيور تلعبا 
دورا مهما في نقل اإلصابة إلى اإلنسان واللبائن األخرى وقد تكون مصدر 
خطر يهدد صحة اإلنسان. والحد والتقليل من اإلصابة بالطفيليات عن طريق 

ية لعزل المواد الفعالة والعالجية من المستخلصات استخدام التقنيات الحيو
 النباتية.

 

 

 
 مختبر التغذية واالعالف

يهدف الى اجراء التحليالت المختبرية لمعرفة تغذية  

االسماك واجراء بعض الفحوصات المختبرية على انواع االسماك 

  لمعرفة تغذيتها.

 النجار غسان عدنان: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 أستاذ مساعد: العلمية الدرجة

 بيئه وتلوث:  التخصصي

  ahmed999alhassoon@gmail.com    :األلكترونيي  البريد

 07710858142  :النقالي رقم

 مختر األمراض األنتقالية وصحة األهوار :المختبر أسم

 

 هند مهدي جار هللا. د.أ: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 أستاذ: العلمية الدرجة

 حياة علوم /طفيليات:   التخصصي

 hindmahdi7@yahoo.com  :األلكترونيي  البريد

  :النقالي رقم
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 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 تكنولوجيا وتغذية أسماك  أ.م قصي حامد عبدالقادر  1

 بحرية وثروة اسماك علي وفيق على 2
 

 ختبر االحياء الجزيئيم
يهدف المختبر الى دراسة حياة الفقريات البحرية وبشكل خاص  

األسماك من الجوانب الجينية والفسلجية على المستوى الجزيئي 
ً للتغيرات في العوامل  ودراسة التغيرات االنزيمية والهرمونية تبعا
البيئية، اذ تعد الصفات الفيزياوية والكيميائية بسبب الملوثات وتوفر 

ن استخدام الذخيرة الجينية لدراسة تصنيف األسماك الغذاء. فضالً ع
 وفرز األنواع وعالقتها مع بعضها البعض. 

 

 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 احياء جزيئي أ.م.د. مصطفى سامي فداغ 1

 وراثة حيوان م.م. مجيد شناوة سفيح 2

 محطة االستزراع المائي

يهدف الى تسهيل عملية انجاز البحوث العلمية 
الدراسات العليا في الجامعة وتنمية  للمركز ولطلبة

االسماك سواء كانت مدخلة او وطنية بعد انتاجها في 

 مختبر التغذية واألعالف :المختبر أسم

 

 عبد الكريم طاهر يسر. د.م.أ:المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 أستاذ مساعد: العلمية الدرجة

 االسماك وفسلجة بيئة:   التخصصي

   :األلكترونيي  البريد

  07803038850  :النقال رقم

 مختبر األحياء الجزئي :المختبر أسم 
 

 فالح موسى جعفر:المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 أستاذ مساعد: العلمية الدرجة

 فسلجة تكاثر وهرمونات أسماك :  التخصصي

 falihjaafer@gmail.com  :األلكترونيي  البريد

 07801572105  :النقال رقم
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ة مفقس مركز علوم البحار وتدرجها من مرحلة اليرقات الى مرحلة االصبعيات لغرض اطالقها في الساح
 الطبيعية.

 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 أسماكتربية وتغذية  م.م. فوزي مصطفى حميد 1

 

 مفقس مركز علوم البحار
يهدف الى التكثير الصناعي لمختلف األسماك المحلية وإجراء  2004تاسس المفقس خالل موسم التفريو 

عمليات انتخاب بين األسماك المكثرة صناعيا بغية الحصول على أمهات ذات مواصفات وراثية عالية. 
وإجراء دراسات جنينية مظهرية ونسيجية لألسماك المكثرة صناعيا ومتابعة تطورها الجنيني. وتربية 

وصول الى حجم االصبعيات بغية إطالقها في المياه الطبيعية لتعزيز المخزون اليرقات الناتجة حتى ال
السمكي ورفد مزارعي االسماك. وتربية الهجن الناتجة من التضريب ومتابعة نموها ألجل الوصول إلى 

 أفضل هجن من ناحية النمو. 
وتكثير الطيور المائية مع دراسة التطور 

 الجنيني والنسيجي عليها.
فقس بانتاج أسماك الكارب )السمتي( يقوم الم

 commonالصيني مثل الكارب الشائع 

carp والكارب الفضيsilver crap  
. وتحسين  grass carpوالكارب العشبي 

التفريو لالسماك المستوطنة او االصلية 
Native fishes ( مثل البنيBarbus 

sharpeyi( والكطان )Barbus 

xanthopterus.وإنتاج اصبعيات ) 

كذلك يقوم المركز بدورات تدريبية حول 
تفقيس االسماك للقطاعين الحكومي 

 ة والخاص. ومن بين الدورات الرئيسي
 إيطاليا، والتي قدم فيها االساتذه اإليطاليون العديد -الدورات التدريبية التي عقدت بالتعاون مع جامعه فلورنسا
 المائي.من المحاضرات عن سلسله اإلنتاج في مجال االستزراع 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 محطة األستزراع المائي :المختبر أسم
 

 عامر عبد هللا جابر. د.أ:المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 أستاذ : العلمية الدرجة

 تربية أسماك:  التخصصي

 amirabdullah80@yahoo.com :األلكترونيي  البريد

 07801126755   :النقال رقم



 
 2202مركز علوم البحار   دليل

 

30 

 

 
 
 

 االحياء البحريةقسم 
 

 

 رؤية القسم:
يسعى قسم االحياء البحرية لتنمية وحماية الموارد الطبيعية المهمة في المياه اإلقليمية العراقية وشط 
العرب متمثلة بالتنوع االحيائي واستثمارها بالشكل األمثل، وتشخيص المشاكل البيئية واالقتصادية ذات 

فضل الحلول العلمية عبر تطوير العلوم واالرتقاء بجوانبها التطبيقية بما العالقة بالعلوم البيولوجية وإيجاد أ
وتنفيذ استراتيجية التنوع الحيوي للمحافظة على االنواع المستوطنة  يخدم التنمية االقتصادية واالجتماعية.

االت والمهددة باالنقراض واالنواع التي تقع ضمن القائمة الحمراء، واقتراح المعالجات لمثل هكذا ح
ى مستقبلية على المستوى التطبيقي لتطوير جانب استزراع ؤللتخلص من اثارها مستقبال. وهناك ر

 الالفقريات المائية بصورة عامة والروبيان بصورة خاصة.
 

 رسالة القسم
وتعظيم  يحمل قسم االحياء البحرية رسالة ترصين االبحاث العلمية في مختلف مجاالت االحياء المائية      

وخلق جيل جديد من الباحثين على مستوى عال من الخلفية العلمية من خالل زج الكادر الفني  موارد الدولة
في مشاريع القسم ومساعدتهم على اتمام دراستهم العليا في االقسام العلمية المناظرة في الجامعة وتطوير 

 امكانياتهم العلمية والفنية.
 

 اهداف القسم
االحياء البحرية الى إجراء البحوث والدراسات البيولوجية النظرية والتطبيقية، والمشاركة يهدف قسم      

في خدمة المجتمع وتنميته من خالل التفاعل المباشر والمستمر مع مؤسساته االقتصادية والثقافية وتقديم 
ات واإلمكانيات المتوفرة المشورة العلمية والفنية لهذه المؤسسات، بما يؤدى إلى استفادة المجتمع من الطاق

وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها من خالل توفير برامج التعليم والتدريب المستمر ونشر  .في القسم
 ومن االهتمامات الرئيسية لقسم االحياء البحرية: .الثقافة العلمية بين أبناء المجتمع

 .إجراء البحوث والدراسات البيولوجية النظرية والتطبيقية 

  المشاركة في خدمة المجتمع وتنميته من خالل التفاعل المباشر والمستمر مع مؤسساته االقتصادية والثقافية
وتقديم المشورة العلمية والفنية لهذه المؤسسات، بما يؤدى إلى استفادة المجتمع من الطاقات واإلمكانيات 

  المتوفرة في القسم.

 خالل توفير برامج التعليم والتدريب المستمر ونشر الثقافة العلمية  تنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها من
  بين أبناء المجتمع.

 .دراسة االحياء النباتية والحيوانية في الجزء الجنوبي من العراق وشمال غرب الخليج العربي  

 فضال عن دراسات  دراسة االنتاجية االولية وتصنيف وتوزيع االحياء النباتية والحيوانية واالنتاجية الثانوية
التنوع الحيوي لغالبية مجاميع الالفقريات بكل انواعها متمثلة باألحياء القاعية والقشريات وخاصة االنواع 

  التجارية كالروبيان في السواحل العراقية ومصب شط العرب والمياه الداخلية واالهوار.

  االحياء ومراقبة مدى تأثير التغيرات المناخية دراسة تأثير التغيرات في العوامل البيئية على توزيع وانتاجية
 الحاصلة في العالم على انتاجية كل مجموعة من هذه المجاميع. 
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  اجراء تجارب االستزراع على بعض انواع الدوالبيات ومتفرعة اللوامس واالرتيميا ومجذافية االقدام التي
الغذاء الحي لغرض اقامة مزارع الروبيان  تعتبر من االنواع المهمة في السلسلة الغذائية كأساس الستزراع

 التجاري. 

  دراسة مناطق المد والجزر في السواحل العراقية ومصب شط العرب لمعرفة االنواع المتواجدة من
 .الالفقريات والنباتات المائية واالعشاب البحرية
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 تفاصيل الكادر التدريسي في قسم االحياء البحرية

 ت
اللقب  االسم

 العلمي

االختصاص  االختصاص العام الشهادة
 الدقيق

 مالحظات

1.  
هدى كاظم احمد 

 الشاوي
 رئيس القسم حشرات مائية علوم الحياة دكتوراه استاذ 

2.  
مالك حسن علي 

 الناصر
  علوم الحياة دكتوراه أستاذ

بيئة احياء 
 مائية

 

3.  
سالم عبد مطلك 

 الدراجي
 دكتوراه استاذ

علوم زراعية / االسماك 
 البحريةوالثروة 

طفيليات 
 اسماك

 

 بيئة احياء علوم زراعية / علوم  دكتوراه أستاذابتسام مهدي عبد   .4

 رئاسة القسم

 مختبر االحياء القاعية

 مختبر االحياء الغازية

مختبر الهائمات 
 الحيوانية

مختبراالستزراع 
 المائي

 غرفة السيطرة

 مختبر القشريات

مختبر االنتاجية 
 االولية

 مختبرالنباتات المائية

مختبر طفيليات االحياء 
 المائية

 مختبر البيئة التجريبية

 مقرر القسم

 السكرتارية

 المخزن

 هيكلية قسم االحياء البحرية 
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 ت
اللقب  االسم

 العلمي

االختصاص  االختصاص العام الشهادة
 الدقيق

 مالحظات

 قاعية االغذية الصاحب 

5.  
داود سلمان محمد 

 االعرج
 دكتوراه استاذ

علوم زراعية / االسماك 
 والثروة البحرية

استزراع 
 احياء مائية

 

6.  
شاكر غالب عجيل 

 السكيني
 علوم الحياة  دكتوراه استاذ

هائمات 
 حيوانية

 

7.  
خديجة كاظم حريب 

 العتابي

استاذ 
 مساعد

 دكتوراه
علوم زراعية / البستنة 

 وهندسة الحدائق
  ات مائيةاتنب

8.  
خالد خصاف صالح 

 الخفاجي

استاذ 
 مساعد

 دكتوراه
علوم زراعية / االسماك 

 والثروة البحرية

بيئة  وتنوع  
 الفقريات 

 

9.  
طارق حطاب ياسين 

 المالكي

استاذ 
 مساعد

 دكتوراه
علوم زراعية / االسماك 

 والثروة البحرية

اكثار 
الروبيان 
 وتربيته

 

10.  
مرتضى دبيج ناصر 

 المالكي

أستاذ 
 مساعد

 علوم الحياة دكتوراه
 تنوع احيائي

 

11.  
آمال غازي ياسر 

 صالح

أستاذ 
 مساعد

 علوم الحياة دكتوراه
 تنوع احيائي

 

  هندسة وراثية التقنيات اإلحيائية دكتوراه مدرس رافد محمد كريم الطيار  .12

 دكتوراه مدرس محمود شاكر هاشم  .13
علوم زراعية / البستنة 

 وهندسة الحدائق

زراعة 
االنسجة 
 النباتية

 

14.  
انتصار محمد علي 

 جبار
 دكتوراه مدرس

علوم زراعية /االسماك 
 والثروة البحرية

فسلجة  
 الفقريات

 

15.  
محمد فارس عباس 

 السكيني
  بيئة الفقريات علوم الحياة دكتوراه مدرس

16.  
ندى مفيد عبد اللطيف 

 البغدادي
  بيئة الفقريات علوم الحياة دكتوراه مدرس
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 ت
اللقب  االسم

 العلمي

االختصاص  االختصاص العام الشهادة
 الدقيق

 مالحظات

17.  
نجم محسن عزيز 

 السوداني
 هندسة وراثية  علوم الحياة ماجستير مدرس

 

18.  
عقيل عبد الصاحب 

 عبد الحسين
 علوم الحياة ماجستير مدرس 

بيئة وتصنيف 
 طحالب

 

19.  
شبيب احمد جري 
 الشمري

مدرس 
 مساعد

 علوم الحياة ماجستير

احياء 
مجهرية/ 
 بكتريا

طالب 
دكتوراه/ 

كلية 
 الزراعة

مدرس  شاكر درويش رحيد  .20
 حشرات مائية علوم زراعية/ وقاية نبات ماجستير مساعد

 

21.  
امال سوادي محمد علي 

 الشرع

مدرس 
 مساعد

 ماجستير
علوم زراعية / علوم 

 االغذية

احياء 
مجهرية/ 
 بكتريا 

 

 حال فاضل عباس  .22
مدرس 
 مساعد 

  تقنية حيوية علوم الحياة ماجستير

 مختبرات القسم العلمية:

 القشريات مختبر
يهتم مختبر القشريات بمراقبة بيئية شاملة ألنواع القشريات في شط العرب والسواحل العراقية في       

وتشمل دراسة الجماعات السكانية للقشريات وخاصة القشريات  راس البيشة وخور عبد هللا وخور الزبير
االقتصادية كالروبيان اضافة ألنواع مختلفة من السرطانات في 
السواحل العراقية وتتضمن دراسة التغيرات الشهرية والسنوية في 
الكثافة والكتلة الحية ألنواع مختلفة من القشريات. وكذلك دراسة 

ي السواحل العراقية ودراسة سلوك توزيع وانتشار القشريات ف
القشريات وخاصة دراسة طبيعة الغذاء والتغذية وتصنيف وتسجيل 
االنواع الجديدة المسجلة ألول مرة باإلضافة الى حفظ انواع 
مختلفة من القشريات في المختبر وتسجيل المعلومات الخاصة بها 

 وتشمل االسم العلمي والموقع وتاريو الجمع.

 

  مختبر القشريات :المختبر مسؤول أسم
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  اسماء كادر المختبر

 االختصاص االسم ت
 حشرات مائية م.م. حيدر شاكر درويش 1

 
 

 االنتاجية االوليةمختبر 

يهتم هذا المختبر بدراسة تصنيفات العوالق النباتية في منطقة       
شط العرب واالهوار والمياه االقليمية البحرية العراقية فضال عن 
مياه قناة شط البصرة وتقدير االنتاجية االولية لهذه االحياء كما يقوم 

النباتات وعلى  بدراسة الدياتومات القاعية وتلك التي تلتصق على
الصخور وعلى االجسام المغمورة بالماء فضال عن دراسة توزيع 

 هذه الكائنات وتنوعها وأهميتها في السلسلة الغذائية.
 

 

  اسماء كادر المختبر

 االختصاص االسم ت
 طحالب الحسين م.م. عقيل عبد الصاحب عبد 1
 

 مختبر النباتات المائية

وانتشار النباتات المائية يهتم مختبر النباتات المائية بدراسة توزيع       
الراقية وكذلك دراسة النباتات المائية من الناحية الفسلجية وإكثارها في 
البيئة ودراسة التأثيرات البيئية عليها ودراسة تأثير هذه النباتات على البيئة 
وكذلك دراسة الفائدة الطبية والجدوى االقتصادية لها والمراقبة البيئية 

سجيل االنواع الجديدة في البيئة. وهناك محاوالت لدراسة للنباتات المائية وت
 استخدام النباتات المائية في تنقية البيئة المائية من بعض الملوثات.

 دكتوراه :الشهادة
 أستاذ مساعد: العلمية الدرجة

 بيئة قشريات: التخصص
  khairy saoud55@gmail.com اإللكتروني: البريد
 07703141582 النقال: رقم

  أ.د. داود سلمان محمد :المختبر مسؤول أسم

 

 دكتوراه الشهادة:
 العلمية: أستاذ  الدرجة

 مائية احياء التخصص: استزراع
 dsalman59@yahoo.com اإللكتروني: البريد
 07734125129 النقال: رقم

  أ.م.د. خديجة كاظم حريب :المختبر مسؤول أسم

mailto:dsalman59@yahoo.com
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 مختبر طفيليات االحياء المائية
يهتم كادر المختبر بدراسة وتصنيف جميع الطفيليات التي       

تصيب االحياء المائية الفقرية والالفقارية مثل األسماك والروبيان 
ودراسة جميع االمراض التي والسالحف والطيور المائية وغيرها 

وإيجاد أفضل الطرق لعالجها، كذلك يقوم  تصيب االحياء وتشخيصها
الكادر بزيارات ميدانية للمزارع السمكية التي تتعرض لإلصابة 
لغرض ارشاد وتوعية أصحابها من المزارعين وتشخيص االمراض 

 التي تصيب االحياء التي يقومون بتربيتها او استزراعها.
 
 

 

  اسماء كادر المختبر

 االختصاص االسم ت
 طفيليات أسماك أ.م. عيسى طه محمد 1

 
 مختبر البيئة التجريبية

يقوم هذا المختبر بدراسة ديناميكية الجماعة للحيوانات       
ً وباألخص القشريات والنواعم والحشرات  الالفقارية عموما
المائية، كما يقوم بحساب انتاجيتها الثانوية ومعدالت االيض في 
هذه الحيوانات وتحديد ما يستهلكه كل حيوان من مواد غذائية 
بداللة السعرات الحرارية وما يساهم في البيئة المائية من سعرات 
حرارية مخزونة في اجسامها وبالتالي يقدر سريان الطاقة لكل 
حيوان من هذه الحيوانات بغية تشكيل موديالت لسريان الطاقة 

 عموماً في البيئة المائية للمناطق الجنوبية من العراق.
 
 

 دكتوراه الشهادة:
 مساعدالعلمية: أستاذ  الدرجة

 نباتات مائية فسلجة :التخصص
  khadeejakhadim@gmail.com األلكتروني: البريد
 07703180828 النقال: رقم

  سالم عبد مطلك .أ.د :المختبر مسؤول أسم

 

 دكتوراه الشهادة:
 العلمية: أستاذ  الدرجة

 أحياء مائية طفيليات :التخصص
  aldarajisalem@gmail.com األلكتروني: البريد
 07722764337 النقال: رقم

 حسن علي أ.د. مالك :المختبر مسؤول أسم



 
 2202مركز علوم البحار   دليل

 

37 

 

 
 

 

  اسماء كادر المختبر

 االختصاص االسم ت
 فسلجة وبيئة روبيان الممالح أ.د. هدى كاظم أحمد 1

 
 مختبراالحياء القاعية

يهتم هذا المختبر باألحياء المائية التي تعيش فوق وداخل القيعان والرواسب وبين الدقائق الرملية وتحت       
الصخور، في قيعان المسطحات المائية وفي منطقة المد والجزر وحتى تلك االحياء التي تعيش داخل جحور 

شعبة حيوانية، فهي تشمل وأنفاق. تشمل االحياء القاعية أكثر من 
النواعم والقشريات بأكثر اصنافها، كما ان جميع الشعب الحيوانية 
لها ما يمثلها ضمن االحياء القاعية في فترة من فترات حياتها 

يقوم هذا المختبر بتصنيف االحياء الى النوع ثم  اليرقية او اليافعة.
يادة، كما دراسة تفاصيل دورات حياتها واالنتشار والتوزيع والس

اضيفت الدراسات النسيجية للمختبر لتشريح االحياء وتحديد 
مراحل النضج والمراحل الجنينية وكذلك مقارنة انسجة االعضاء 

كما يقوم هذا المختبر ، المصابة مع االعضاء غير المصابة
لنظام البيئي بدراسة تأريو حياة وانتاجية الحيوانات القاعية وتوزيعها وتنوعها ومقدار مساهمتها في ا

 لألهوار وشط العرب والخليج العربي.

 
  المختبراسماء كادر 

 االختصاص االسم ت
 فسلجة الفقريات م.د. انتصار محمد علي 1

 
 مختبر االحياء الغازية

 دكتوراه الشهادة:
 العلمية: أستاذ  الدرجة

 احياء بحرية بيئة :التخصص
 malikh.ali1954@gmail.com األلكتروني: البريد
 07706414401 النقال: رقم

 عبد الصاحب أ.د. ابتسام مهدي :المختبر مسؤول أسم

 

 دكتوراه الشهادة:
 العلمية: أستاذ  الدرجة

   بيئة احياء قاعية :التخصص
   ibtsam_tami@yahoo.com األلكتروني: البريد
 07807812004 النقال: رقم
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مصطلح يستخدم في علم األحياء  وهو  (Invasive species) االنواع الغازية االنواع المجتاحة أو      
أدخل او نقل بصورة عفوية إلى بيئة معينة وانتشر بشكل مفرط أو غير مرغوب  حيوان أو نبات لتصنيف

ً أو بيئيا أو والذي يؤثر سلبا على المناطق البيئية التي تغزوها من  النباتات أو الحيوانات، تأثيراً اقتصاديا
ً ومن جهة اخرى قد تؤثر هذه األنواع عن طريق  إيكولوجيا
الهيمنة على منطقة برية، أو مناطق التماس بين المناطق 
الحضرية والبراري من خالل فقدان الضوابط الطبيعية 

ستعمل هذا وقد ي ).أو الحيوانات العاشبة المفترسة الحيوانات )أي
المصطلح في حاالت جهود استعادة الحياة البرية في مكان ما أو 

استحدث مختبر االحياء الغازية سنة  التنوع الحيوي. الحفاظ على
لتمكين الباحثين من دراسة االحياء الدخيلة على منطقة شط  2013

العرب والخليج العربي من نباتات ضارة وحيوانات والتي قد 
كذلك فان المختبر يقوم بمحاوالت تشخيص الحيوانات التي تظهر ألول  عند وجودها. تسبب مشاكل بيئية

مرة في منطقة شط العرب واالهوار والخليج العربي ومن ثم توجيه الجهود لدراسة حياتها واألضرار التي 
 يمكن ان تسببها للبيئة واألحياء الموجودة فيها.

 

ا

س

م

ا

  كادر المختبر ء

 االختصاص االسم  ت
 تنوع احيائي أ.م.د. مرتضى دبيج ناصر 1

 علم البيئة الجزيئي أ.م.د. امال غازي ياسر 

 
 ختبر الهائمات الحيوانيةم

يهتم مختبر الهائمات الحيوانية بدراسة بيئية وحياتية للهائمات الحيوانية وتشمل تصنيف ووفرة وتوزيع       
التنوع الحيوي وتقدير الكتلة الحية واإلنتاجية الثانوية الهائمات الحيوانية الشهري أو الفصلي، ودراسة 

وتغذيتها وتنفسها وذلك لتحديد دور هذه  للهائمات الحيوانية ودراسة ديناميكية الجماعة السكانية لها
المجموعة في النظام البيئي من خالل تحديد مسار الطاقة 
الحياتية لكل نوع وهذا يهدف إلى وضع نماذج لمسار 

النظام البيئي المدروس في جميع المسطحات  الطاقة في
المائية في البصرة وتشمل المياه البحرية العراقية متمثلةً 
بالجزء الشمالي الغربي من الخليج العربي وكذلك المياه 
الداخلية العذبة مثل شط العرب واألنهار الفرعية ونهر 
كرمة علي وشط البصرة واألهوار وكذلك دراسة البرك 

  ت.والمستنقعا
 
 

  عباس فارس محمد م.د. :المختبر مسؤول أسم
 ماجستير الشهادة:
  مدرسالعلمية:  الدرجة

 فقريات التخصص: ال
 Mf19691969@gmail.com األلكتروني: البريد
 07707310193 النقال: رقم

  أ.د. شاكر غالب عجيل :المختبر مسؤول أسم
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  اسماء كادر المختبر

 االختصاص االسم ت
 الالفقريات الكبيرة فسلجة أ.م.د. خالد خصاف صالح 1
 بيئة ال فقريات م.د. ندى مفيد عبد اللطيف 2

 
 مختبر االستزراع

يركز المختبر بشكل اساسي على فعاليات االستزراع المائي للالفقاريات المائية المختلفة وبالخصوص       
ومن ثم القيام برعاية  تربية الروبيان بنوعيه البحري والنهري والذي يشمل فعاليات التكثير شبه االصطناعي

اليرقات الفاقسة ومتابعة تطور النمو فيها وصوال الى الحجم التسويقي فضال عن الدراسات االيكوفسيولوجية 
والمتمثلة باستهالك األوكسجين. من جانب اخر يركز المختبر على استزراع الغذاء الحي خصوصا الذي 

 الدوالبيات ومجموعة ينتمي الى الطحالب
Rotifera  وروبيان الممالحArtemia  ومجاميع الغذاء

الحي االخرى حسب الحاجة وهي من المجاميع المهمة في 
البيئة المائية العراقية لكونها تمثل حلقة وصل مهمة في 
السلسلة الغذائية كذلك يهتم بدراسة انتشار هذه المجاميع 
في البيئات المائية المختلفة والتي تشمل اهوار العراق 

وشط العرب فضال عن دراستها في المسطحات الجنوبية 
المائية األخرى. كما يهتم المختبر بتصنيف الروبيان 
واالحياء الالفقارية األخرى كما ان له نشاطات في تقديم 
دراسات حول استزراع الروبيان وتأليف الكتب الخاصة 

 باالستزراع.
 

 
 

  اسماء كادر المختبر

 االختصاص االسم ت
 دوالبيات م.م. حال فاضل عباس 1

 دكتوراه الشهادة:
  أستاذالعلمية:  الدرجة

 حيوانية  هائمات :التخصص
 shaker_ajel@yahoo.com األلكتروني: البريد
  07711799788 النقال: رقم

 أ.م.د. طارق حطاب ياسين :المختبر مسؤول أسم

 

 دكتوراه الشهادة:
 مساعدالعلمية: أستاذ  الدرجة

 الروبيان وتربيته أكتار :التخصص
 tariq.hataab@yahoo.com األلكتروني: البريد
   07804088285 النقال: رقم
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 م. باحث صبا عباس كاظم 2
 

 األحيائية اتتقانمختبر ال
 التقانات( والفطريات البكتريا) المجهرية االحياء مجال في متخصص علمي كادر المختبر في يعمل      

 المياه في والبكتيري الفطري التنوع بدراسة يهتم وهو الحيوية
 غرب وشمال العرب وشط االهوار في الطينية والرواسب

 والبكتيرية الفطرية االصابات بدراسة يهتم كذلك العربي الخليج
 كما وغيرها والروبيان االسماك مثل المائية االحياء لبعض
 المنتجة الفطرية االنواع بعض عزل اهتمامه يتضمن

 البكتيرية للمضادات المنتجة والبكتيرية الفطرية للمضادات
 وقد. وغيرها الشرب مياه في البكتيري التلوث نسب ودراسة
 العليا الدراسات طلبة مشاريع من العديد بإنجاز المختبر ساهم
 .والزراعة والتربية العلوم لكلية

 
  اسماء كادر المختبر

 االختصاص االسم ت
 تقنيات إحيائية م.د. رافد محمد كريم الطيار 1
 تقنيات إحيائية . محمود شاكر هاشمدم. 2
 هندسة وراثية م.م. نجم محسن عزيز 3
 صناعات غذائية م.م. امال سوادي محمد علي 4

 

 البحريةقسم الرسوبيات والقيعان 

في ظل الظروف الجديدة من خالل توفر حرية العمةل العلمةي واالنفتةاح الثقةافي علةى بلةدان العةالم فةي       
مجةةال البحةةث العلمةةي الرصةةين وبسةةبب كةةون مركزنةةا )مركةةز علةةوم البحةةار( أحةةد الشةةواهد العلميةةة فةةي 

الممثةل الحقيقةي  ألنةهجامعتنا)جامعة البصرة( وفي بلدنا، كان من الضةروري عودتةه إلةى واجهةة األحةداث 
والرائةةد لحركةةة البحةةث العلمةةي فةةي مجةةال علةةوم البحةةار فةةي بلةةدنا والمنطقةةة المحيطةةة بنةةا. لةةذلك طرحةةت 

 االستراتيجيات والرؤى المستقبلية التالية من اجل إغناء وتطوير العمل العلمي في مركزنا.

 -: الرؤية

  م.م. احمد جري شبيب :المختبر مسؤول أسم
 ماجستير الشهادة:
 مدرس مساعدالعلمية:  الدرجة

 بكترياالتخصص: 
 jaryahmed895@gmail.com :األلكتروني البريد
  0772802712 النقال: رقم

mailto:jaryahmed895@gmail.com
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باختصةةاص القسةةم والتةةي تعةةاني منهةةا دوائةةر تقةةديم االستشةةارات والحلةةول العلميةةة للمشةةكالت التةةي تقةةع -1
ومؤسسةةات الدولةةة علةةى المسةةتوى المحلةةي واإلقليمةةي وتشةةجيع الشةةراكة العلميةةة مةةع المؤسسةةات العلميةةة 

 .والخدمية ومنظمات المجتمع المدني

تطةةةوير المعرفةةةة والكفةةةاءات العلميةةةة مةةةن خةةةالل زيةةةادة االرتبةةةاط بةةةين األقسةةةام العلميةةةة للمركةةةز ذات -2
 .المتشابهة والعمل وفق الفريق الواحد بهدف تكامل جوانب البحث العلمياالختصاصات 

ادخةةال األسةةاليب الحديثةةة والتقنيةةات التكنولوجيةةة المتطةةورة لمسةةايرة حركةةة التقةةدم العلمةةي عالميةةا فةةي -3
القياسات والمسوحات الحقلية والتحاليل المختبريةة للسةير بخطةى تطويريةة تهةدف الةى تحقيةق نظةام الجةودة 

 .(ISO)العالمي

 الرسالة

قسم الرسوبيات والقيعةان البحريةة يهةتم بدراسةة العلةوم البحريةة فةي مجةال الرسةوبيات والهيةدرولوجيا       
والمسح الجيوفيزيائي وتقنيات االستشةعار عةن بعةد للميةاه البحريةة واالنهةر والخيةران والمسةطحات المائيةة 

 .الداخلية واألهوار

 االهداف

إلى اجراء المسوحات البحرية والدراسةات الجيولوجيةا المتعلقةة بالبيئةة المائيةة والرسةوبية  يهدف القسم      
 لألنهر والمسطحات المائية الداخلية والخليج العربي.

  ادخال األساليب الحديثة والتقنيات التكنولوجية المتطورة لمسايرة حركة التقدم العلمي عالميا في القياسات
حاليةةةل المختبريةةةة للسةةةير بخطةةةى تطويريةةةة تهةةةدف الةةةى تحقيةةةق نظةةةام الجةةةودة والمسةةةوحات الحقليةةةة والت

 .(ISO)العالمي

  اجراء المسوحات البحرية والدراسات الجيولوجيا المتعلقة بالبيئة المائية والرسةوبية لألنهةر والمسةطحات
 .المائية الداخلية والخليج العربي

 رسةةبية والمعدنيةةة وخةةواص الرسةةوبيات دراسةةة طبيعةةة ترسةةبات السةةهل الرسةةوبي مةةن حيةةث الجوانةةب الت
 .والقيعان البحرية وتكويناتها الكيميائية والفيزيائية وخواصها البيئية وعالقتها بالمياه المعدنية والبحرية

  تشةةةةجيع البحةةةةوث ذات االتجةةةةاه االقتصةةةةادي السةةةةتثمار مصةةةةادر الثةةةةروة المائيةةةةة والثةةةةروات المعدنيةةةةة
 .والهبدروكاربونية ورسوبيات القاع

 يد على البحوث التي تهدف الى إيجاد الحلول للمشاكل المحلية واإلقليمية كمشاكل شحة المياه وتردي التأك
نوعيتها )وتشةمل الميةاه السةطحية والجوفيةة( او انحةراف خةط السةاحل وعمليةات التعريةة والترسةيب فةي 

 .األنهار او عند السواحل البحرية العراقية

 ق أسةةاليب البحةةث العلمةةي الحةةديث واالرتقةةاء بةةاألداء العلمةةي يسةةعى قسةةم الرسةةوبيات البحريةةة الةةى تطبيةة
للباحثين والتركيةز علةى جةودة ورصةانة النشةر العلمةي وفةق المعةايير التةي حةددتها وزارة التعلةيم العةالي 
والبحث العلمي وتطوير الكادر المساعد وكذلك تحديث األجهةزة والمعةدات الموجةودة فةي القسةم، ويمكةن 

 :ستقبلية بالنقاط اآلتيةتوضيح خطة القسم الم
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  االتصةةال مةةع األقسةةام العلميةةة المشةةابهة فةةي الةةدول اإلقليميةةة المجةةاورة او فةةي الجامعةةات األجنبيةةة إلقامةةة
 .عالقات علمية وإنجاز بحوث او دراسات او الدخول في مشاريع علمية مشتركة تخدم هذه الدول

  البلد او في خارجه إلكمةال الدراسةات العليةا، تطوير قدرات كادر القسم بأرسالهم الى الجامعات في داخل
 .او لغرض المشاركة في الدورات المتخصصة على األجهزة الحديثة او على البرمجيات المختلفة

  رفد الموقع األلكترونةي لةوزارة التعلةيم العةالي وجامعةة البصةرة بةالبحوث والتقةارير العلميةة لرفةع القيمةة
 العراقية.العلمية والتصنيف الجامعي للجامعات 

  الحةةث علةةى دعةةم المةةنهج األلكترونةةي للتةةدريس الجةةامعي مةةن خةةالل أنةةزال المحاضةةرات األلكترونيةةة فةةي
 المواقع التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 .دعم المؤتمرات األفتراضية االلكترونية التي تقيمها وزارة التعليم العالي وجامعة البصرة 
 ثين على نشر أبحةاثهم العلميةة فةي مجةالت ذات تصةنيف عةالمي ضةمن مسةتوعبات حث التدريسيين الباح

 سكوبس وكالرفيت.
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 تفاصيل كادر التدريسيين في قسم الرسوبيات البحرية

 األختصاصالعام الشهادة اللقب العلمي األسم ت
األختصاص 

 الدقيق
 مالحظات

علوم التربة  دكتوراه استاذ مساعد م.د. ايمن عبداللطيف كويسأ. 1
 والمياه

أدارة التربة 
 والمياه 

 

  موراد مائية  اداب جغرافية دكتوراه استاذ حسن خليل حسنأ.د.  2

  هايدرولوجي علوم التربة دكتوراه استاذ مساعد فائق يونس عبدهللاأ.م.د. 3

لوجيا جيو علوم جيولوجيا دكتوراه استاذ مساعد د. وسام رزاق مطشرأ.م. 4
 القسمرئيس  هندسية

 جيوفيزياء علوم جيولوجيا دكتوراه استاذ مساعد والء مجيد خضرأ.م.د.  5
 هندسية 

 

 مقرر القسم كيمياء تحليلية علوم كيمياء دكتوراه استاذ مساعد مهند طاهر كاظمأ.م.د.  6

علوم التربة   دكتوراه مدرس غضبانمها مجيد م.د.  7
  فيزياء تربة والمياه

 طالبة دكتوراه هايدرولوجي علوم جيولوجيا ماجستير مدرس مساعد عبدالحسينلميس سالم م.م. 8

الرسوبيات  علوم جيولوجيا ماجستير مدرس مساعد زينب عبدالرضا حميدم.م.  9
 ومعادن

 طالبة دكتوراه

  مورفوتكتونك علوم جيولوجيا ماجستير مدرس مساعد زينب عادل عيسىم.م.  10

  بعثة دكتوراه جيوتكتونك علوم جيولوجي ماجستير مدرس م. داود سلمان بناي 11

  هيدرولوجي علوم جيولوجي ماجستير مدرس مساعد م.م. قاسم مزعل فليح 12

 بعثة دكتوراه كيمياء علوم كيمياء ماجستير مدرس مساعد م.م. محمد مهدي محمد يحيى 13

 

 

 

 مختبرات القسم العلمية

 مختبر الرسوبيات البحرية

يهتم المختبر بدراسة الرسوبيات البحرية وانواعها في منطقة 
الخلةةةةيج العربةةةةي فضةةةةال عةةةةن دراسةةةةة مةةةةدى تأثرهةةةةا بالرسةةةةوبيات 
الصةةةحراوية مةةةن العواصةةةف والغبةةةار والرسةةةوبيات النهريةةةة لشةةةط 
العرب وقناه شط البصرة وخور الزبير كما تتضةمن هةذه الدراسةات 

 تقييم الرسوبيات وتصنيفها. 

 مختبر الرسوبيات البحرية :المختبر أسم

 

 أيمن عبد اللطيف كويس. د.م.أ:المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة
 أستاذ مساعد: العلمية الدرجة

 علوم التربة والمياه:  التخصصي
 aymen.kwyes@uobasrah.edu.iq   : األلكترونيي البريد

 07801412239  :النقال رقم
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 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت
 رسوبية ومعدنية م.م. زينب عبد الرضا حميد 1
 مساعد باحث مروة جواد كاظم 2

 
 مختبر الجيولوجيا الهندسية

يهتم هذا المختبر بدراسة وتحليل الخصائص الفيزيائية والميكانيكية 
لمواد األرض ويشمل مجموعة من األجهزة والعةدد المتخصصةة فةي اخةذ 

وغيةةر المخلخلةةة موقعيةةا واجةةراء الفحةةوص الفيزيائيةةة  النمةةاذج المخلخلةةة
والميكانيكيةةة عليهةةا مختبريةةا، ويعةةد مةةن المختبةةرات الفعالةةة فةةي اجةةراء 
تحلةةةيالت الهندسةةةية للمةةةواد االرضةةةية إلةةةى معظةةةم المؤسسةةةات الرسةةةمية 

 والخاصة.
 

 

 

  اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت
 م. باحث عقيل زبون ناصر 1
 م. باحث أمل حسين علي 2

 

 مختبر التحسس النائي

مختبر تم استحداثه مؤخرا للحاجة الماسة لتزويد الباحثين بالمعلومات والدراسات االرضية وذلك مةن 
خالل تحليل وتفسير الصور الجوية والفضةائية المتةوفرة عةن منطقةة الدراسةة ويسةعى إلةى تطةوير العالقةات 

 والخبرات الفنية في مجال االستشعار عن بعد عن الدول المجاورة.

  مختبرالجيولوجيا الهندسية:المختبر أسم
 وسام رزاق مطشر. د.م.أ:المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة
 أستاذ مساعد: العلمية الدرجة

 جيولوجيا هندسية:  التخصصي
 wisam.muttashar@uobasrah.edu.iq :البريد األلكتروني

 07823155122 :النقال رقم

 مختبر التحسس النائي :المختبر أسم

 

 أيمن عبد اللطيف كويس. د:المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

mailto:wisam.muttashar@uobasrah.edu.iq
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 مختبر الصخور والمعادن

يخدم هذا المختبر فةي تحليةل السةحنات الصةخرية للشةرائح الصةخرية وهةو فةي قيةد التحةديث لتجهيةزه 
بمجموعةةة مةةن االجهةةزة المتخصصةةة فةةي تحليةةل الصةةخور والمعةةادن ويحةةوي المختبةةر علةةى مجموعةةة مةةن 

 بعضها على مجاهر مستقطبة لتحليل الشرائح السيما طلبة الدراسات العليا. المجاهر يشمل
 

 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 م. باحث أحمد عبد النبي عيسى 1

 

 

 مختبر الجيوكيمياء البحرية

يهتم المختبر بدراسة وتحليةل الرواسةب القاعيةة وتحةت القاعيةة الحديثةة وملوثةات الرواسةب وهةو فةي 
 األجهزة والمعدات الحديثة في التحليالت الجيوكيميائية.طور التحديث. ويستخدم 

 

 أستاذ مساعد: العلمية الدرجة

 تحسس نائي:  التخصصي
  aimenalrubaie@ gmail.com  : األلكترونيي البريد
 07801412239 :النقال رقم

  مختبر الصخور والمعادن :المختبر أسم
 زينب عادل عيسى. م.م:المختبر مسؤول أسم

 ماجستير :الشهادة
 مدرس مساعد: العلمية الدرجة

 تحسس نائي:  التخصصي
 zainab_geo79@yahoo.com  : األلكترونيي البريد
 07714932994 :النقال رقم

   مختبر الجيوكيمياء:المختبر أسم
 مهند كاظم طاهر. د :المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة
 أستاذ مساعد: العلمية الدرجة

 كيمياء عضوية وتحليلية:  التخصصي
  mohanad7m@ yahoo.com  : األلكترونيي البريد
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 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 م. باحث جعفر محمد حسن 1

 

 مختبر الجيوفيزياء البحرية

 لمنطقةة العةام التركيةب لدراسةة والتفصةيلية الشةاملة الجيوفيزيائيةة المسةوحات بعمةل المختبةر هذا يهتم
الموجةةات الصةةوتية فةةي الميةةاه, ) الجيوفيزيائيةةة االستكشةةاف طةةرق باسةةتخدام عمةةان وخلةةيج العربةةي الخلةةيج
 (.وغيرها كهربائية ،مغناطيسية ،جذبية ،زلزالية

 

 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت
 م. باحث نغم أحمد نصار 1

 

 

 -: مختبر الهيدرولوجيا

يُعنةى هةذا المختبةةر بدراسةة توزيةع وحركةةة ونوعيةة الميةةاه البحريةة والميةاه السةةطحية والجوفيةة وميةةاه 
 الدراسةةات إجةةراء مسةةتقبال فةةيو المائيةةة. الداخليةةة وأعةةداد الدراسةةات للمنشةة ت األنهةةار والمسةةطحات المائيةةة

 . المياه هندسة مجال في البحثية

 07721164019 :النقال رقم

  مختبر الجيوفيزياء :المختبر أسم
 والء مجيد خضر. د:المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة
 أستاذ مساعد: العلمية الدرجة

 جيوفيزياء:  التخصصي
 walaa.almusawi@ yahoo.com  : األلكترونيي البريد

 07723391987:النقال رقم

  مختبر الهيدرولوجيا :المختبر أسم
 لميس سالم عبد الحسن. م.م :المختبر مسؤول أسم

 ماجستير :الشهادة
 مدرس مساعد: العلمية الدرجة
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 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 م. باحث حال علي شبر 1

 

 قسم فيزياء المصبات والمياه البحرية

 الرسالة 

خالل اجراء بيان الصورة الواقعية لبيئتنا البحرية من أجل المحافظة عليها واالستفادة منها من 
البحوث العلمية االساسية والتطبيقية، االرتقاء بالعمل لكسب ثقة المؤسسات والهيئات الوطنية واالقليمية 
والدولية المهتمة باألبحاث والدراسات في مجال علوم البحار  فضال عن نشر الوعي البيئي في مجال البيئة 

كما ويعمل قسم الفيزياء بكافة كوادره على تعزيز  البحرية وسبل المحافظة على الثروات المائية البحرية.
جودة التعليم إلنتاج مؤهلين بالمهارات لخدمة سوق العمل والمجتمع بشكل عام والتأكيد على التنمية 
المستدامة واالقتصادية لرفع المستوى العلمي للقسم ورفع مستوى البحوث علميا إلخراجها بأفضل 

 المجالت العلمية.
 

 الرؤية

قسم الفيزياء البحرية الى الوصول الى المستوى العالمي في جودة االبحاث والمشاريع العلمية يسعى 
المنفذة في مجال الفيزياء البحرية والتغيرات المناخية. كما ويسعى قسم الفيزياء الى دعم المواهب وخدمة 

ومتطلبات التنمية المستدامة  المجتمع وكذلك تعزيز المشاريع التي تؤدي الى تعظيم الموارد المالية للجامعة
 واالقتصادية.

 

 أالهداف

 
يتركز عمل القسم في دراسة الخصائص الفيزيائية للمياه البحرية وهيدرودينامكية الكتل المائية  -1

وعمليات المزج والدوران والمد والجزر واالمواج والعمليات الساحلية والدراسات الهيدروغرافية 
في دراسة خصائص البيئة البحرية وتقدير تركيز العناصر المشعة مع  واستخدام تقنية النظائر المشعة

حساب التلوث االشعاعي في رواسب ومكونات البيئة البحرية لمنطقة شمال غرب الخليج العربي 
 والمسطحات المرتبطة به.

تبرات كما يقوم القسم بدراسة المناخ وتغيراته والتداخل بين العوامل الجوية وسطح البحر، بناء المخ  -2
الحديثة المتخصصة بعمليات المحاكاة ،حيث يقوم القسم بأعداد النماذج الرياضية لمحاكاة الظواهر 

 الفيزيائية البحرية وذلك ضمن مشاريع القسم في الخطة العلمية.

 اقامة الندوات والدورات  الداخلية ضمن عمل المركز. -3

 تقديم المشورة العلمية للجهات ذات الصلة.  -4

فيزياء بأبحاث علوم المحيطات ودراسة تأثيرات الدوران الجوي المحيطي في المحيط يهتم قسم ال -5
الهادئ والمحيط الهندي والمحيط االطلسي الشمالي ودراسة اثار التغيرات المناخية على منسوب الخليج 

 العربي وبحر العرب.

 هيدرولوجي:  التخصصي
  lms.salim@ yahoo.com : األلكترونيي البريد
 07719801776:النقال رقم
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 العالمية.التأكيد على جودة االبحاث النوعية لدعم دخول جامعة البصرة في التصنيفات  -6

 دعم طلبة علوم البحار في الدراسات االولية والعليا بأبحاث تتناسب مع سوق العمل وخدمة المجتمع.  -7

 فتح قنوات المشاركة العلمية بين منتسبي القسم والمجتمع لتعزيز ابحاث خدمة المجتمع. -8

 التحتية للقسم.تعظيم موارد القسم المالية لتعزيز مفهوم القسم ولجامعة المنتجة. تطوير البنى  -9

 المشاركة في تقديم ابحاث التنمية المستدامة لتعزيز التنمية المستدامة في العراق.-10

 دعم االبحاث واالفكار العلمية المتميزة بين منتسبي القسم.-11

 التأكيد على االصالة العلمية الحديثة لمواكبة التطور العلمي.-12

لمجتمع والتي ترفد ابحاث القسم علميا كما حصل استحداث استحداث الوحدات العلمية وفقا لحاجة ا-13
 وحدة االشعاع البحرية ودمن ثم دمجها كمختبر علمي في القسم. 

التطور العلمي لألبحاث يجب ان يتزامن مع التطور العلمي العالمي حيث اليزال القسم ومنذ حقبة -14
ية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات طويلة من الزمن يجري العديد من المشاريع مع الوكالة الدول

الدولية واالقليمية التي تهتم بشؤون علوم البحار والبيئة العراقية وكذلك وزارات الدولة العراقية اضافة 
الى العديد من مذكرات التعاون االقليمية كمعهد االبحاث العلمية في الكويت ومعهد علوم المحيطات 

خرمشهر للعلوم والهندسة البحرية والدولية كجامعة ساوث والغالف الجوي في طهران وجامعة 
 كاروالينا.

تقديم برامج التدريب الصيفي لطلبة الدراسات االولية في كليات علوم البحار والعلوم والهندسة  -15
وغيرها كجزء من التقويم العلمي للطلبة بما يواكب برامج التنمية المستدامة وحاجة سوق العمل وخدمة 

التأكيد على النزاهة والقيم االخالقية للوصول الى افضل انجاز علمي يعكس دقة وجودة انتاج  المجتمع.
 البحث العلمي.

 اعتماد االصالة واالعراف لتأكيد اصالة القسم والجامعة في تحقيق اهدافها. -16

 اعتماد التعليم االلكتروني كمنهج علمي في سياقات العمل.-17

 وتعزيز الروح الوطنية بين االفراد. تبني القيم االجتماعية -18

 دعم االرتقاء العلمي للتدريسيين والطلبة في مختلف مجاالت الفيزياء البحرية. -19

 اعتماد معايير الجودة في االبحاث والتدريس وتوفير مناخ بحثي ودراسي مناسب-20

 األسم ت
اللقب 
 العلمي

 الشهادة
األختصاص 

 العام
 مالحظات األختصاصالدقيق
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 لبحريةكادر قسم فيزياء المصبات والمياه ا

 
 مختبرات القسم العلمية:

 علي باسل محمود  .1
استاذ 
 مساعد

 رئيس القسم فيزياء محيطات فيزياء دكتوراه

2
2 

 علوم بحار ماجستير أستاذ صادق سالم عبد هللا
فيزياء بحرية / 

 مصبات

مدير شعبة 
المعلومات البحرية 

 والتوثيق

3
3 

  االنواء الجويه البحريه فيزياء دكتوراه أستاذ عبدالحليم علي المحيي

 الحافظ سلمانحازم عبد  4
استاذ 
 مساعد

 فيزياء ماجستير
فيزياء بحرية / نمذجة 

 عددية
 

5
5 

 سامر عدنان رحمة
أستاذ 
 مساعد

 فيزياء دكتوراه
فيزياء بحرية / نمذجة 

 عددية
 

6
6 

 مناف قاسم جابر
استاذ 
 مساعد

 فيزياء دكتوراه
فيزياء نووية تطبيقية 

 / اشعاع بحري
 مقررالقسم

7
7 

 طالب دكتوراه نظائر مشعة فيزياء ماجستير مدرس اباذر جبار بشار

8
8 

 فيزياء ماجستير مدرس علي عبدالرضا لفته
فيزياء بحرية / مزج 

 ودوران
 

9
9 

 فائز يونس خليل
مدرس 
 مساعد

  نظائر مشعة فيزياء ماجستير

1
1
0 

 فيزياء دكتوراه مدرس زيد رحمان عبد مطلك
فيزياء بحرية/ عمليات 

 ساحلية
 

1
1
1 

 فيزياء ماجستير مدرس جاسم محمدعادل 
فيزياء بحرية / 
 ديناميكية مصبات

 طالب دكتوراه
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 مختبر الخصائص الفيزيائية

يتم جمع النماذج من مياه شط العرب، لغرض قياس ملوحتها، باستخدام جهاز جامع العينات القالب بجهاز 
(Reversing Water sampler) Model:1506، ،)وألعماق مختلفة من عمود الماء )المنتصف والقاع 

-Model:CM( Currentmeterوتجمع العينات في قناني بالستيكية. وقياس سرعة التيار بجهاز )

2.Echo Sounder ويتم قياس مستويات األس الهيدروجيني والتوصيلية الكهربائية ودرجتي حرارة الماء .
وقياس ملوحة   .temperature field meter)(pH-Model:CC-411 والهواء حقليا بواسطة جهاز

( )بالغرام/ لتر( باستخدام قياس جهاز الملوحة Salinityالمياه )
-OSK 3288Model: E( DigtalSalinometeالمختبري )

 (E.C)ت حقلية للتوصيلية الكهربائيةً ا، واخذت قراء202
مقدرة )بالغرام/  (T.D.S))بالمليموز/سم(، والمواد الذائبة الكلية 

 Model: 556 Multi-Probe System (YSI)لتر( بجهاز

(MPS).  

 
 

 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 فيزياء عقيل جميل  1

 

 مختبر المناخ البحري 

يحتوي هذا المختبر على اجهزه االنواء الجويه البحريه والتي بواسطتها يتم قياس العناصر الجويه البحريه 
درجةة الحةةرارة للهةةواء والمةةاء الرطوبةه النسةةبيه والضةةغط الجةةوي وقيةاس االمطةةار وسةةرعة واتجةةاه الريةةاح 

 وجميع العناصر الجويه االخرى. 

 مختبر الخصائص الفيزيائية :

 

 م.م. فائز يونس خليل :المختبر مسؤول أسم

ماجستير الشهادة:  

 العلمية: مدرس مساعد الدرجة

 فيزياء نظري:  التخصص

  faez.khalil@uobasrah.edu.iq األلكتروني : البريد

 07810928458النقال: رقم

 فيزياء المناخ البحري :المختبر أسم
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 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 م. باحث سوزان أحمد خضير 1

 الهيدروغرافيمختبر المسح 

 المصةةبات) يةةتم تنفيةةذ المسةةوحات الهيدروكرافيةةة لقيةةاس األعمةةاق وشةةكل القةةاع للمسةةطحات المائيةةة
وكةةذلك المةةد والجةةزر أليجةةاد المناسةةيب المديةةة للميةةاه البحريةةة العراقيةةة وكمةةا يهةةتم ( األهةةوارواألخةةوار و

  (.جهازسايد سكانر) بالمراقبة للتغيرات في شكل القاع
 
 

 

 

 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 م. باحث سجاد كاظم 1

 م. باحث أسعد محمد زكي 2

 

 

 

 عبد الحليم علي المحيي. د.أ :المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 أستاذ : العلمية الدرجة

 انواء جوية بحرية:  التخصص

   th67abdul@yahoo.com  :األلكترونيي  البريد

 :النقال رقم

  الهيدروغرافي المسح مختبر  :المختبر أسم

 صادق سالم عبد هللا. ا :المختبر مسؤول أسم

 ماجستير :الشهادة

 أستاذ: العلمية الدرجة

 فيزياء بحرية :  التخصص

  :اإللكتروني  البريد
Sadiq.abdullah@uobasrah.edu.iq   

 07830104266 :النقال رقم
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 مختبر التلوث اإلشعاعي

 .يهتم بدراسة التراكيز للعناصر المشعة في البيئة البحرية والسواحل العراقية واألنهار

 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت

 فيزياء نووية م. أباذر جبار بشار 1

 م. باحث خالد ساجت كبوس 2

 

 لشط العرب وشمال الخليج العربي قسم التطور االحيائي
 جميع ودمار اهمال الى ادى مما بها مر التي الحروب بسبب العراق في البيئي النظام لتدهور نظراً 

ً  الجافة شبه المنطقة ضمن العراق ولكون. والبيئة الحياة مرافق  ومناطق مائية ثروات من يملكه ولما جغرافيا
 العام الوعي في فجوة وجود وبسبب, والعالم المنطقة مستوىى عل الرطبة المناطق اهم من تعد والتي رطبة
 االحياء تهدد اصبحت والتي الدخيلة االحياء من العديد دخول الى ادى ذلك البيئي الوعي في ونقص

 الدول مع االحيائي التنوع اتفاقية على العراق توقيع وبعد. االحيائي للتنوع اكبر تهديد يعني مما المستوطنة
 تنص على: التي 2009 سنة في المجاورة

  التنوع الحيويصون. 
 االستخدام االمثل للتنوع الحيوي. 

 الشراكة العادلة لمنافع استغالل الموارد الجينية. 

 ت ب المرقم بكتابها االحيائي للتطور مركز تأسيس العلمي والبحث العالي التعليم وزارة ارتأت    
 تم الموضوع حول الجامعة في مستفيضة دراسات بعد ولكن البصرة جامعة في 15/4/2013 في 8/4413
 يهتم البصرة جامعة في جديدة انطالقة ليكون البحار علوم مركز في كقسم تأسيسه على الوزارة مع االتفاق
 .العرب وشط العربي الخليج غرب شمال في المائية للمسطحات االحيائي التنوع بدراسة

 
 رؤيــــــة القســــم

فةي مجةال الدراسةات المتعلقةة بحمايةة الثةروات يشكل قسةم التطةور االحيةائي أحةد الشةرايين المهمةة 
الطبيعية الحية في البيئة باالعتماد على التقنيات الحديثة واألساليب المستندة على األبحاث الرصينة والهادفة 

 مختبر التلوث الشعاعي :المختبر أسم
 

 مناف قاسم جابر. د.م. ا :المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة

 استاذ مساعد: العلمية الدرجة

 اشعاع بحري : التخصص

   :اإللكتروني  البريد

 :النقال رقم
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ألجل دراسة التطور االحيائي والتنوع الحيوي فةي البيئةة المحليةة وكةذلك اسةتحداث الدراسةات العلميةة علةى 
 يات المرتبطة بالمعايير والعلوم الجينية.أساسا أحدث التقن

 رســــالة القســـــم
يسعى القسةم والفريةق العلمةي المتواجةد فيةه الةى الحفةاظ علةى البيئةة المحليةة مةن خةالل دراسةة 

فضال" عن وضع   التنوع الحيوي وتطور االحياء واالستفادة منها في إزالة التلوث البيئي بشتى انواعه
ق بأهةداف تأسةيس القسةم نحةو اهةداف مسةتقبلية اكثةر تطةورا" واشةمل فةي مجةال قاعدة علميةة لالنطلةال

 تخصص القسم.
 

 اهــداف القســـــم
 مواكبة التطور العالمي في كل المجالت العلمية ذات العالقة بتوجهات القسم. -1
 رفد المجتمع والمؤسسات العلمية المتخصصة بالبيئة والتنوع الحيوي بالدراسات الحديثة. -2

 الحفاظ على العينات االحيائية الفريدة في أماكن معدة مسبقا لهذ الغرض في القسم. -3

 اتباع الطرق األمثل إلزالة الملوثات البيئية باالعتماد على االحياء المجهرية المعزولة من نفس البيئة. -4

وطرق الهندسة التعرف على االجناس الجديدة المتواجدة في البيئة من خالل التقنيات الحياتية الحديثة  -5
 الوراثية.

العمل على نقل نباتات من بيئات مشابهة للبيئة المحلية لغرض استخدامها في التطبيقات الصديقة  -6
 للبيئة.

 تقديم الدعم العلمي للمؤسسات الحكومية من خالل االستشارات العلمية. -7

 مساندة طلبة الدراسات العليا في انجاز البحوث العلمية. -8
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 اإلحيائي التطور قسم كادر
 تفاصيل الكادر التدريسي في قسم التطور االحيائي 

األختصاص  الشهادة اللقب العلمي األسم ت
 العام

 المالحظات   األختصاص الدقيق

اسعد محمد رضا عبد   .1
 الحسين

  إحياء مجهريه /بكتريولوجي علوم حياة دكتوراه أستاذ

 رئيس القسم بكتريا حياةعلوم  دكتوراه استاذ مساعد رغد شبر جعفر  .2
  إحياء مجهرية )بكتريا( علوم حياة دكتوراه أستاذ مساعد إيمان عبد هللا عبد العالي  .3
  تقنية حياتية علوم زراعية دكتوراه استاذ مساعد حليمة جبار عبد الرزاق  .4
  تغذية اسماك علوم حياة دكتوراه استاذ مساعد عرفات رجب أحمد  .5
  امراض احياء مائية علوم زراعية دكتوراه استاذ مساعد عبد االمير رحيم جاسم  .6
  بيئة وحياتية الفقريات علوم زراعية ماجستير استاذ مساعد هناء حسين محمد  .7
 مقرر القسم  هندسة وراثية علوم حياة دكتوراه مدرس فاضل نعمة عبد الرضا  .8
 بعثة دكتوراه بيئةإدارة  علوم زراعية ماجستير أستاذ مساعد بيان عبد المطلب مهدي  .9

 بعثة دكتوراه إحياء مجهريه /بكتريولوجي علوم حياة ماجستير مساعد مدرس  امجد نعمة جاسم  .11
 طالب دكتوراه بكتريا علوم حياة ماجستير مدرس مساعد ستار عزيز غميس  .11
  بكتريا علوم حياة ماجستير مدرس انوار عبد الوهاب  .12
 طالب دكتوراه تقانات حياتية/نبات علوم حياة ماجستير مدرس مساعد جهاد مكي مجيد  .13
 طالبة دكتوراه امراض اسماك )بكتريا( علوم زراعية ماجستير مدرس مساعد نادية علي حسين   .14
 
 
 
 
 

 رئاسة القسم

 المختبرات

مختبر االرث  مختبر التقنيات
 الجيني

مختبر البكتريا 
 البحرية

مختبر 
االستزراع 

 المائي

 مقرر القسم  السكرتارية المخزن
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 مختبرات القسم العلمية:
 البحريةا البكتري مختبر

 لقسم االساسية المختبرات اهم احد البحرية البكتريا مختبر يعد
 المعالجةة تتنةاول التةي االبحةاث فةي اهميةة مةن لةه لما االحيائي التطور

 المختزلةة والبكتريةا للنفط المكسرة والبكتريا الثقيلة للعناصر البايلوجية
 المحليةةة للشةةركات المختبريةةة بالتحاليةةل القيةةام الةةى اضةةافة للكبريتةةات
 طلبةةة مةةن العديةةد تخةةرج وقةةد هةةذا العليةةا الدراسةةات وطلبةةة واألجنبيةةة
 مئتةةةتال اختصاصةةةات فةةةي( والةةةدكتوراه الماجسةةةتير) العليةةةا الدراسةةةات
 مةن بالعديد المختبر قام .البحار علوم مركز اليها يهدف التي والمحاور
 الشةرب ميةاه مراقبةة مشةروع مثةل جهةات عةدة مةع التعاقديةة المشاريع
 .العرب شط في االسماك اقفاص وتاثير

 

 

 

 

 

 
 

 

 أسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت
 بكتريا أ.م.د. ايمان عبد العالي عبد هللا 1
 بكتريا شبر جعفرم.د. رغد  2
 هندسة وراثية م.د. فاضل نعمة عبد الرضا 3
 بكتريا انوار عبد الوهاب مكي 4
 بكتريا م.م. ستار عزيز غميس 5

 
 ات الحياتيةنامختبر التق

 الطفةرات يشةمالن اللةذان الوراثيةة والهندسةة الجزيئيةة البايولوجيةةب مةايتعلق كةل  دراسة في يختص
 السلسةلة وتحديةد PCRالةـ  بتقنيةة االمةراض وتشةخيص جينيةا االحيةاء وتصةنيف الوراثيةة والبصمة الوراثية
وغيرها من التحاليل الوراثيةة  البحرية والنباتات البحرية لالحياء الجينية

باالضةةافة الةةى رسةةم الخارطةةة الجينيةةة لالجنةةاس واالنةةواع البحريةةة وقةةد 
 .2013-2012تأسس هذا المختبر سنة 

 تسلسةةل  بتنقيةةة والتطويريةةة التدريبيةةة الةةدورات مةةن العديةةد فيةةه اقةةيم وقةةد
 للمركةةز لرياديةةةا المشةةاريع مةةن العديةةد بتبنةةي المختبةةر قةةام وقةةد. البةةوليمر

 البكتريا البحرية :المختبر أسم

 

 اسعد محمد رضا. د.أ: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة
 استاذ : العلمية الدرجة

 بكتريا:  التخصصي

 amraltaee@yahoo.com    :األلكترونيي  البريد
 07801405716 : النقالي رقم
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 .والدكتوراه الماجستير من العليا الدراسات طلبة من العديد الحتضانه باالضافة البحرية، البيئة تخص التي
 
 
 

 
ا

س
م
ا

 ء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت
 إدارة بيئة م. بيان عبد المطلب مهدي 2
 أمراض أسماك م.م. نادية علي حسين 4

 
 المائية االحياء ومتحف الجيني االرث مختبر

 المختبةر هةذا أنشة  العراقيةة المائيةة البيئةة فةي المتوطنةة االصةيلة االنةواع على الحفاظ ألهمية نظرا
 العةرب  وشةط االهةوار بيئةات مةن (وبيئيةة تصنيفية(علمية  بمعلومات موثقة المائية االحياء من نماذج لحفظ

 تأكيد ولغرض العراقية. االقليمية المياه في حديثا المكتشفة المرجانية الشعاب منطقة ونماذج العربي والخليج
 وذلةك PCR بتقنيةة الجينةي التحليةل بأسةتخدام االنةواع تشةخيص سيدعم الدخيلة االنواع عن االصيلة االنواع
صةور  سيشةمل االنةواع توثيةق ان ،الجينةي األرث مشةروع الى استنادا متخصصة دولية مراكز مع بالتعاون
 في والمهتمين للباحثين مرجعا لتكون والكترونية ورقية بنسو وسجالت العينات جمع لمناطق وافالم للنماذج
 .البحار وعلوم البيئة مجاالت

 

 الحياتيةمختبر التقانات  :المختبر أسم

 

 عبد األمير رحيم جاسم: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراه :الشهادة
 استاذ مساعد: العلمية الدرجة

 امراض اسماك:  التخصص

 :األلكترونيي  البريد
 07801073280: النقال رقم
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 اسماء كادر المختبر

 األختصاص األسم ت
 معالجة حيوية امجد نعمة جاسم الدكتور المدرس 1
 مساعد باحث عمر عبد األمير كحطان 2
 

 مختبر االستزراع

يعتبر االستزراع المائي واستزراع النباتات النادرة ذات الخصائص البيئية النادرة من احد اهم أسباب افتتاح 
فضال" عن البحوث  هذا المختبر حيث يسعى المختبر الى انجاز وتقديم البحوث المتعلقة بهذا الخصوص

 التطبيقية التي يقدمها المختبر بكال شقيه

 

 
 

 اسماء كادر المختبر
 األختصاص األسم ت
 تغذية اسماك عرفات رجب احمد .م.ا 1
 
 
 

 :شعب والوحدات الساندةالنياً: ثا

 مختبر األرث الجيني :المختبر أسم

 

 هناء حسين محمد: المختبر مسؤول أسم

 ماجستير :الشهادة
 استاذ مساعد: العلمية الدرجة

 ال فقريات : التخصص

 hudasalim290@gmail.com:األلكترونيي  البريد
 07801036191: النقال رقم

 مختبر االستزراع :المختبر أسم

 

 عرفات رجب احمد: المختبر مسؤول أسم

 دكتوراة :الشهادة
 استاذ مساعد: العلمية الدرجة

 تغذية اسماك:  التخصص

 aquanutrition1@gmail.com :األلكترونيي  البريد

 07726622144: النقال رقم

mailto:hudasalim290@gmail.com
mailto:aquanutrition1@gmail.com
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 شعبة المعلومات البحرية والتوثيق

 الرسالة:
 علةوم لمركةز والسةتراتيجية السةنوية العلميةة الخطةط باعةداد شعبة المعلومات البحرية والتوثيق تقوم 
 تواجةةه التةةي المعوقةةات تشةةخيص علةةى ويعمةةل البحثيةةة السةةنة مةةدار علةةى وتقييمهةةا انجازهةةا ومتابعةةة البحةةار
 الةى باالضةافة. العالقةة ذات التقةارير اعةداد خالل من لها الناجعة الحلول وايجاد االبحاث انجاز في الباحثين

 الوصةول تةوفير خالل من عملهم ويسهل للباحثين وااللكترونية منها الورقية العلمي البحث مصادر تقدم ذلك
 الموقةةع خةةالل مةةن الكترونيةةا المركةةز نشةةاطات عةةن االعةةالم فةةي االسةةهام عةةن فضةةال االنترنةةت شةةبكة الةةى

 فصةةلية بتقةةارير النشةةاطات بتوثيةةق الشةةعبة تقةةوم كمةةا. االجتمةةاعي التواصةةل وصةةفحات الرسةةمي االلكترونةةي
 .دوريا وسنوية
 ةالرؤي

 وتوسةةيع وتطويريةةة تدريبيةةة بةةدورات بةةزجهم وذلةةك الكةةادر تطةةوير خةةالل مةةن الشةةعبة قابليةةات توسةةيع
 والعلمية. االدارية الكوادر اسناد مع للباحثين اكثر خدمات لتقديم الشعبة وحدات

 
 الهدافا

 النوعيةةة الجةةودة مقةةاييس يالئةةم بمةةا االداء وتطةةوير وجةةه اكمةةل علةةى رسةةالتها لتحقيةةق الشةةعبة تهةةدف
  .العلمي البحث مسيرة في الحاصلة والتطورات

 استراتيجيةالعمل:

 التنسيق بين ادارة المركز واالقسام العلمية من اجل اعداد خطط علمية رصينة. .1
 معوقات البحث العلمي وايجاد الحلول لها.اعداد التقارير الهادفة للعمل على تشخيص  .2
 توفير مصادر البحث العلمي الورقية وااللكترونية. .3
 االعالم عن المركز ونشاطاته دوليا من خالل النشر االلكتروني. .4
 المساهمة في تأهيل الكوادر البحثية واالدارية من خالل التدريب. .5
اقامة المؤتمرات والنةدوات وورش العمةل والحلقةات التفاعل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من خالل  .6

 النقاشية والدورات.

 شعبة المعلومات البحرية والتوثيق كادر

 

 

 المسؤوليه االسم ت

 مدير شعبة المعلومات البحرية والتوثيق صادق سالم عبد هللا . أ 1

 صيانة الحاسوب واالنترنيت م. محمد امين مجبل 2

 والتصميماالعالم  هاشم زكي محمد علي 3

 امين المكتبة زكي حميد صالح 4

 ولجنة الثقافة والمجتمعوالتقارير البحثية الخطه السويج  كفاية رجب أحمد 5

 سكرتارية  القسم فاطمه حنون مهدي 6

 فهرسة وتصنيف الكتب أنوار كاظم حريب العتابي 7

 المتابعه واالعالم سهام عبد علي عبد عون 8

 المتابعه تركيإيمان عبدالقادر  9
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 و التوثيق الهيكل التنظيمي لشعبة المعلومات البحرية:1-4

 

 

   :العلمية الخطة
 اللجةان مقةررات بةين التنسةيق خالل من للمركز العلمية الخطة باعداد القيام الوحدة هذه وظائف اهم من      
ً  تنفيذها ومتابعة المركز ومجلس العلمية االقسام في العلمية ً  شهريا  متابعةة خةالل مةن العام نهاية حتى وفصليا
 .وغيرها الحقلية كالسفرات ومتطلباتها لالبحاث االنجاز نسب

 

 :النشاطات
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 .الجدارية والنشرات والسنوية الفصلية التقارير خالل من المركز نشاطات كافة توثيق على تعمل      
 

   :الحلقات النقاشية

نقاشةية بشةكل دوري اسةبوعي وقةد خصةص لهةا يةوم الثالثةاء مةن كةل ينظم مركز علوم البحةار حلقةات       
أسةةبوع يحاضةةر فيهةةا باحةةث مةةن المركةةز او خةةارج المركةةز وقةةد يستضةةيف المركةةز محاضةةرين مةةن خةةارج 

 الجامعة.
 

 : الندوات و ورش العمل

لميةة تشرف الشعبة على تنظيم واعداد الورش والندوات والمؤتمرات العائةدة للمركةز واالقسةام الع      

 وتعمل على التنسيق مع الجهات خارج المركز والجامعة للتحضير للنشطة المختلفة.

 

 :وحدة االنترنت وصيانة الحاسوب

 . تهدف الى تقديم خدمات االنترنت الى اقسام المركز كافة باالضافة الى القيام باعمال صيانة الحواسيب      
 
 

  :وحدة االعالم

بتوثيق كافة نشاطات المركز وذلك من خالل القيام بالتغطية االعالمية السمعية تهتم وحدة االعالم       
 والمرئية باالضافة الى عمل التصاميم واالعالنات.

 
 مركزالاهداف ومهام وحدة االعالم في 

القيام بتغطية جميع فعاليات المركز من مؤتمرات وندوات وورش عمل اضافة الى نشر االخبار والتقارير  -1
 العلمية على الصفحة الرسمية للوزارة ولجامعة البصرة والمركز 

 القيام بتصاميم تنسجم مع عمل المركز البحثي كتصميم الشعارات والبوسترات العلمية  -2

 ركز من خالل نشرها على صفحات التواصل االجتماعي العمل على ابراز نشاطات الم -3

 التعاون مع الجهات االعالمية الخارجية من اجل ايصال كلمة المركز الى الشارع العام  -4

 رفد التقارير والصور الحديثة  -5

 تصميم اغلفة المجالت العلمية والتقارير  -6

 سفرات بحثية مع جميع االقسام من اجل التوثيق  -7

 

 

 : االلكترونيالموقع 

يعتبر الموقع االلكتروني من االدوات المعاصرة التي تساعد على ارتباط الناس بشكل عام والباحثين       
والعلماء بعضهم لبعض من خالل الموقع االلكتروني التي يطرح موضوعات وابحاث واخبار عن 

علوم البحار  البحث العلمي ولمركزالنشاطات العلمية والورش والندوات والمؤتمرات والتي تساهم في رفد 
 www.msc.uobasrah.edu.iq:  موقع الكتروني يتميز بالعديد من الصفحات وعلى الرابط التالي

 

http://www.msc.uobasrah.edu.iq/
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 :مكتبة المركز
الجامعة والجامعات  البحار من المكتبات المهمة والرائدة على مستوىتعتبر مكتبة مركز علوم       

االخرى على مستوى العراق لما تحتويه من مصادر مهمة في مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية حاصة في 
مجال علوم الكيمياء والبيئة والتلوث والعلوم البحرية والبيولوجية والجيولوجية وعلوم الرياضيات 

 وغيرها، كما هو موضح طيا"، تقدم المكتبة خدماتها الى جميع التدريسين وطلبة الدراسات العلياوالفيزياء 
)الدكتوراه والماجستير( وطلبة الدراسات االولية وجميع الباحثين والموظفين على مستوى جامعة البصرة 

صة في يوم الجامعة والجامعات العراقية االخرى، تشارك المكتبة في العديد من النشاطات والمعارض خا
وكذلك التقييم السنوي لمركز علوم البحار ومعرض النتاج العلمي الدائم في موقع باب الزبير في المكتبة 

تحتوي المكتبة على كادر والمركزية وكذلك اصدار االحصائيات الشهرية والسنوية الخاصة بالمكتبة. 
 .متخصص من العلوم المكتبية واالختصاصات االخرى

 

 محتويات المكتبة

 العدد اسم المصدر ت
 1705 الكتب العربية .1

 5407 الكتب األجنبية  .2
 1136 الدوريات العربية  .3
 38266 األجنبيةالدوريات   .4
 556 المراجع  .5
 326 األطاريح باللغة العربية  .6
 87 اإلنكليزيةاالطاريح باللغة   .7
 4742 التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية  .8
 50 مختلفة المواضيعخرائط   .9
 210 اقراص بمواضيع علمية مختلفة .10

 

 -شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي :
، مرتبطة من حيث 2009 عام اء الجامعي في مركز علوم البحارتأسست شعبة ضمان الجودة واألد

 .الجامعيالهيكل التنظيمي بمكتب المدير العام  وكانت سابقاً عبارة عن لجنة تسمى بلجنة األداء 
 

 ةرؤيال

تطبيق نظم متكاملة لضمان جودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتعزيز قدرات المركز 
 .للتحسين المستمر والتي تمكنها من أن تكون واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي محليا وإقليميا ودوليا

 

 رسالة ال
علوم البحار عملية ارساء معايير لضمان الجودة و التطوير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي بمركز تقود 

 .المستمر فى البرامج التعليمية و البحثية التي تلبى احتياجات المجتمع و سوق العمل محليا و اقليميا و دوليا
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 األهداف

 .نشر ثقافة الجودة بما يحقق رؤية ورسالة المركز وأهدافه .1

ألقسام المركز على مباشرة التقويم الذاتي طبقا لمعايير الهيئة القومية تعزيز بناء ودعم القدرات الذاتية  .2
 .لضمان جودة التعليم واالعتماد

رفع مستوى رضا المجتمع عن مخرجات منظومة العمل وبحوث وخدمات مهنية ومجتمعية تتفق مع  .3
 .المعايير القومية واإلقليمية والدولية

 .فى مجال نظم و آليات ضمان الجودة تعزيز بناء القدرات لكافة الفئات بالمركز .4

تشخيص المعوقات التي تواجه تطوير األداء على جميع المستويات وإجراء الدراسات التحليلية واقتراح  .5
 الحلول والخطط المناسبة للتحسين في مختلف المجاالت

 المعرفي والفكري واالبتكار .  العمل على توفير البنى التحتية لحاضنات اإلبداع .6
 الجودة واألداء الجامعي في المركز. لتحقيق النموذج القدوة في ضمان  السعي .7
 السعي لعقد اتفاق توأمة مع احدى الجامعات الرصينة. .8
الشروع بتدقيق ما تم انجازه وما تبقى وحصر المعوقات التي تعيق تنفيذ المحاور الرئيسية للحصول  .9

 اعتماد اتحاد الجامعات العربية.على االعتماد حسب معايير الدليل العراقي وكذلك معايير 
 

 مهام ضمان الجودة:

 .متابعة األنشطة للمركز  وأقسامه والتأكيد على مشاركة التدريسيين والموظفين .1

 .متابعة تنفيذ المحاور الخاصة بتطبيق معايير الجودة في المركز .2

 .(...,العلميةإعداد اإلحصائيات المطلوبة )قاعدة بيانات  بأعداد التدريسيين والبحوث  .3

تعميم الملفات التقويمية الواردة من الجامعة )ملف تقويم أداء المركز ,ملف تقويم القيادات العليا, ملف  .4
 .تقويم التدريسيين وملف تقويم الموظفين( وانجازها بالوقت المحدد وإعادة إرسالها إلى الجامعة

 اعداد تقرير عن التقييم الذاتي للمركز. .5

 Laboratory Qualityلمختبرات والسعي لتطبيق تصنيف جودة المختبراتمتابعة العمل في ا .6

ranking (LQ Ranking ) For GLP 

 السعي لعمل لمشاركة كادر المركز بالدورات تطويرية في داخل وخارج المركز. .7

و بوابة الباحثين   , Google Scholarمتابعة تسجيل الباحثين في موقع الجامعة والباحث العلمي  .8
ResearchGate والمواقع العلمية االخرى 

 الشؤون الفنية والبحريةشعبة 
عمود من اعمدة المركز منذ نشأته في مركز علوم البحار في شعبة الشؤون الفنية والبحرية عتبر ت

بداية الثمانينات من القرن الماضي وهو كان على مستوى شعبة والتي تسمى )شعبة الخدمات الفنية( وهذه 
الشعبة تقدم الى المركز مجمل من الواجبات الفنية والبحرية والخدمية. ولديها كادر متخصص في جميع 

سفينة عندما قصفت  1991الشعبة الفنية قدمت الكثير من التضحيات وخاصة في عام االختصاصات، وان 
م الباخرة قبل العدوان االمريكي في خور الزبير وراح ضحيتها اربع شهداء من طاق االبحاث )الباحث( من
 .وغرق الباخرة بكاملها

 ةالرؤي
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 بالوسائل التالية:سعى قسم الشؤون الفنية والبحرية لتحقيق اهدافه تسعى شعبة ي
توفير الكهرباء عن طريق الوطنية او المولدات الكهربائية الى بناية المركز بما فيها المختبرات  -1

 وغرف االساتذة والموظفين والقواطع وادامتها في حالة عطل الكهرباء.

طالت التي توفير الماء الى بناية المركز ان كانت في المختبرات او الحمامات الصحية وادامة كافة الع -2
 تحدث فيها.

تجهيز المولدات الكهربائية بالوقود والزيوت وادامتها اسبوعيا" لتوفير الطاقة الكهربائية الى البناية في  -3
 عطل او انقطاع التيار الكهربائي الوطني.

توفير وادامة وتصليح سيارات الدائرة وتجهيزها في خدمة وتمشية االعمال اليومية للدائرة وارسال  -4
 اليومي الى رئاسة الجامعة وباقي دوائر الدولة. البريد

تنظيف كافة  اقسام البناية من قبل كادر النظافة من مختبرات وغرف وممرات والساحات الداخلية  -5
 والخارجية

 االشراف على ترتيب وتنظيف حدائق المركز -6

جهيزها لالبحار تجهيز وتهيئة القطع البحرية للمركز من الباخرة العلمية نسيم البصرة والباحث لت -7
 لجلب الغياث

المشاركة من قبل كادر القسم الفني في جميع المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل وخارج  -8
 المركز.

   الشعبة فاهدأ

الشؤون الفنية والبحرية الى التعاون المشترك مع كافة االقسام العلمية واالدارية ويقدم لها تهدف شعبة 
المجاالت الفنية والبحرية ومشاركتهم في جميع الفعاليات ويكون القسم الساند لها، الخدمة الجليلة في كافة 

وكذلك يأهل القسم الفني بالتعاون مع كافة المؤسسات البحرية العراقية ويقدم كل المشورة الفنية والبحرية 
 . لخدمة الصالح العام

 
الهيكل  -3 :

التنظيمي  لشعبة

الفنية  الشؤون 

 والبحرية
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 محطات مركز علوم البحار

 في شط العرب  مرسى الزوارق

تقع هذه  المحطة على ضفاف شط العرب وتضم رصيف ترسو عليه  1998 تم انشاء هذه المحطة عام
الزوارق والبواخر التابعة الى مركز علوم البحار. وتضم مجموعة من الكوادر البحرية المتخصصة تقدم 

 خدماتها للباحثين في شط العرب والمياه البحرية العراقية.
 

 

 م 4م الغاطس =  13م   العرض =  82الطول = 
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 م 2.5م الغاطس =  6م   العرض =  32الطول = 

 

 م 2م الغاطس =  8م   العرض =  22الطول = 

 حرير البحاث االهوارمحطة
هي المحطة العلمية الوحيدة الواقعة في اهوار البصرة والتي تغطي الجزء الشرقي من منطقة هور الحمار 

ويقدم خدماته للباحثين في محافظة )اهوار المسحب والصالل(. ومجهزة بمرافق الجراء البحوث العلمية. 
 .البصرة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 وحدة بنك المعلومات

 التعريف بوحدة بنك المعلومات البحرية, الرؤية, الرسالة, الهدف
The first specialized data bank in Iraq, the Marine Data Bank (MDB) for Marine Science 

Center (MSC) is a national facility for collecting, documenting and distributing data 
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concerning the marine environment. We deal with Marine Chemistry, Marine Biology, 

Aquaculture and Fisheries, Marine Physics, Marine Geology and Biological Development of 

Shatt Al-Arab & N. Arabian Gulf data. The databases of MDB contain measurements of 

different variables. MDB staff have direct experience of marine data collection. They work to 

ensure that data are documented and stored very accurate for current and future use 

جامعة البصرة.  وهو اول بنك  -بنك المعلومات البحرية هو وحدة معلومات تابعة لمركز علوم البحار
ة. اذ يعتمد البنك في جمع معلوماته معلومات في العراق معني بجمع وتوثيق وتوزيع البيانات المتعلقة بالبيئة البحري

من خالل تعامالته مع ستة اقسام علمية تابعة لمركز علوم البحار متمثلة بقسم الكيمياء البحرية والفيزياء البحرية 
والجيولوجيا البحرية واالحياء البحرية والفقريات البحرية واخيرا قسم التطور االحيائي لشط العرب وشمال الخليج 

توي  قواعد بيانات البنك على قياسات لمختلف المتغايرات بيئية كما يقوم العاملون في البنك على ارشفة العربي. تح
جميع المعلومات واألبحاث العلمية للسنوات الماضية والحالية والمستقبلية بشكل دقيق وسليم يضمن للمتصفح 

 سهولة الحصول على المعلومة الصحية.   

Vision : 

To provide all data and information needed for marine research or decision making 

regarding to marine environment. 

Mission : 

The marine data bank mission is data management in the broadest sense. marine 

data bank plays an integral role in MSC's marine environmental research, and provide 

data services to researchers and users. 

Objective : 

To collect, archive and document marine data and information about local, 

regional and international marine environment, moreover exchange information with 

international organizations and institutions. 
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 كادر وحدة بنك المعلومات البحرية

 مسؤوليةال األسم ت

 رئيس وحدة بنك المعلومات البحرية صادق سالم عبدهللاأ.   .1
 مقرر وحدة بنك المعلومات البحرية م.م. فائز يونس خليل  .2
 كيمياء وتلوث البيئة البحريةالممثل قسم  لمى جاسم محمدأ.م.   .3
 ممثل قسم الرسوبيات والقيعان البحرية مجيد خضرم.د. والء   .4
 ممثل قسم االحياء البحرية م.د. رافد محمد كريم  .5
 ممثل قسم الفقريات البحرية خلود عبد علي حسين م.م.  .6
 ممثل قسم التطور االحيائي في شط العرب وشمال الخليج العربي فاضل نعمة عبدالرضا. دم.  .7
 قسم فيزياء المصبات والمياه البحريةممثل  م. باحث عقيل جميل جاسم  .8
 مسؤول إدخال بيانات محطات الرصد م. باحث أحمد جاسم رحمه  .9

 مسؤول الموقع االليكتروني لوحدة بنك المعلومات البحرية مهندس محمد امين مجبل  .10
 

 -: موقع بنك المعلومات
 

 :مكتب االستشارات البحرية 
يعد مكتب االستشارات البحرية في مركز علوم البحار من المكاتب العلمية المتميزة في جامعة 

ضمن مركز  1993( لسنة 60وفقا" للتعليمات رقم ) 1993البصرة ، حيث تأسس في منتصف حزيران عام 
 علوم البحار بجامعة البصرة 

يهتم بتقديم االستشارات البحرية ومراقبة التلوث في األنهار والمياه البحرية العراقية / وتطوير الخبرات   
المتخصصة وتقديم االستشارات في مجال تطوير الثروة السمكية ، وكذلك إجراء المسوحات البيئية  
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، فضال"عن تنفيذ المشاريع من والطبوغرافية والجيوفيزياوية للمياه النهرية والبحرية وتحريات التربة 
 خالل التعاقد مع جهات حكومية والقطاع الخاص والمختلط ضمن اختصاصه. 

انجز المكتب العديد من المشاريع االستشارية لصالح الشركات العربية واألجنبية وشركات القطاع الخاص  
أطار دعمه لمركز علوم  العاملة لصالح مؤسسات الدولة وكما هو موضح في الجداول المرفقة . أما في

والتعليمات النافذه  1997لسنة  7البحار وللجامعة ووفقا" لقانون مكاتب الخدمات العلمية واالستشارية رقم 
الخاصة بهذا المجال فقد اسهم المكتب بدعم ميزانية صندوق التعليم العالي في المركزماديا" ليتم من خالله 

ة في اعمال صيانة الدائرة وغيرها من األبواب المتاحة من خالله، توزيع الحوافز على المنتسبين والمساهم
%( من إجمالي ايرادات مشاريعه، 10فضال" عن قيامه بدعم األقسام الداخلية في جامعة البصرة بنسبة )

مساهمة منه مع رئاسة الجامعة بتقديم أفضل الخدمات للطلبة الساكنين في االقسام الداخلية الخاصة بجامعتنا 
 راء.الغ
 
 

 
 

 المجالت العلمية

  Mesopotamian Journal of Marine Science وادي الرافدين لعلوم البحارمجلة 

مجلة وادي الرافدين لعلوم البحار مجلة نصف سنوية تصدر باللغة األنكليزية. بدأت بنشر أبحاثها منذ 
حيث بإمكان  Open Accessكما أنها تعد من المجالت العراقية الرائدة التي تستخدم نظام . 1982عام 

دون الحاجة إلى مراجعة موقع المجلة أو إدارتها.  On line submissionالباحثين تقديم أبحاثهم ألكترونياً 
فضالً عن ذلك يمكن للباحث متابعة حالة البحث على موقع المجلة بدءاً من إرساله للبحث وحتى حصول 

 نة. ولها موقع الكتروني خاصالمجلة نصف سنوية وتصدر عددين خالل الس النشر أو الرفض. 

(http://www.mjms.org/ ) سجلت في العديد من مواقع األرشفة والفهرسة األلكترونية وحصلت على
 International Society of Indexing (ISI, IF: 1.315 for the Yearمعامل التأثير في بعض منها

و موقع  Global Impact & Quality Factor (GIF, 0.815 for the Year 2014)و   (2015
Google Scholar حصلت المجلة على معرف الكائن الرقمي .Digital Object Identifier (DOI) 

لعنوانها أوالً ومن ثم سيتم ذلك لكل بحث من األبحاث المنشورة في القريب العاجل. كما سجلت المجلة 
 .Creative Commons Attribution 4.0 International Licenseضمن

 
 

 هيئة تحرير مجلة وادي الرافدين لعلوم البحار
 رئيس هيئة التحرير                                 أ.د. نوري عبد النبي ناصر

 أسم المكتب: مكتب األستشارات البحرية

 

 أ.د. شاكر غالب عجيل :كتبالم ديرم أسم
 دكتوراه الشهادة:
  أستاذالعلمية:  الدرجة

 هائمات حيوانية :   التخصصي
 shaker_ajel@yahoo.com  األلكترونيي : البريد
  07711799788  النقال: رقم
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 هيئة التحرير مدير                                    أ.د. عباس عادل حنتوش
 عضو هيئة التحرير ومسؤولة اإلدارة األلكترونية                                   أ.م.د. عرفات رجب أحمد

 عضو هيئة التحرير                        أ.د. عبد الزهرة عبد الرسول نعمة

هيئة  عضو الطائي               أ.د. أسعد محمد رضا عبد الحسين 
 التحرير

عضو هيئة        أ.د. عالء عبد الرزاق جاسم                        
 التحرير

عضو هيئة                                       أ.د. شاكر غالب عجيل
 التحرير

عضو هيئة          أ.د. عبد الحليم علي المحي                        
 التحرير

ضو هيئة ع                                   أ.د. فالح معروف مطلك
 التحرير

عضو هيئة                                       أ. صادق سالم عبد هللا
 التحرير

Prof. Dr. hab. Roman Marks                    عضو هيئة
 التحرير

 عضو هيئة التحرير                                       إزدهار علي عمارد. 
 التحريرعضو هيئة                                  يونسالدين محمد د. عالء 

Dr. Maryam Zarghami                             عضو هيئة التحرير 

 عضو هيئة التحرير                                    أ.م.د. علي باسل محمود
 عضو هيئة التحرير                                 أ.م.د. طارق حطاب ياسين

 عضو هيئة التحرير                                     أ.م.د. لؤي محمد عباس

 عضو هيئة التحرير                                 أ.م.د. مرتضى دبيج ناصر

 عضو هيئة التحرير    أ.م.د. حليمة جبار عبد الرزاق                        
 رعضو هيئة التحري                                        أ.م. لمى جاسم محمد
 مصمم الموقع االلكتروني                                        م.م. وسام زكي مزيد

 
كما أن مجلة وادي الرافدين لعلوم البحار مستمرة في رفع أبحاثها إلى الموقع األلكتروني للمجالت  

مما يتيح لجميع الباحثين من التدريسيين والطلبة الحصول على األبحاث  (IASJ)األكاديمية العلمية العراقية 
 ة.المنشورة بمختلف التخصصات العلمي

 
 المجلة العراقية لالستزراع المائي . 12-2

، لتلبية الطلب على 2004جامعة البصرة منذ عام  -مجلة علمية محكمة تصدر عن مركز علوم البحار
. وهي متخصصة في نشر 2003المائي الذي بدأ باالتساع بعد عام  نشر البحوث في مجال االستزراع

البحوث االصيلة والمقاالت العلمية وخالصات االطاريح والرسائل في مجال االستزراع المائي والمصائد 
فضال عن الحقول العلمية المتعلقة بذلك. المجلة نصف سنوية وتصدر عددين خالل السنة. للمجلة موقع 

حاصلة على رخصة المشاع االبداعي العالمية ، و( www.ijaquaculture.orgالكتروني خاص )
(Creative Commons License (CLL( وكذلك الرقم التعريفي االلكتروني ،DOI) Digital 

Object Identifierم ( لعنوان المجلة ومحتوياتها، كما وتستخدم المجلة نظا(OJS) Open Journal 

System فهي متاحة لكل الباحثين. فضالً عن رفع اعدادها في موقع وزارة التعليم العالي للمجالت ،
(.و حاصلة على معامل IASJ) Iraqi Academic Scientific Journalاالكاديمية العلمية العراقية 

ولمدة اربعة اعوام متتالية علماً بأنها  2015التأثير العربي الصادر عن اتحاد الجامعات العربية ومنذ عام 

http://www.ijaquaculture.org/
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. والمجلة مسجلة ضمن فهرس الدوريات العربية المجانية، 2018للعام  2.16حصلت على معامل تأثير بلغ 
 -Iraqi J Aquacultureوجرى تسجيلها في البوابة االلكترونية 
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